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УВОДНИК

СУМИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА
Децембар је месец када се своде рачуни и анализира година за
нама. За Националну службу за запошљавање 2017. била је најуспешнија година у последње две деценије, у којој је стопа незапослености
у другом кварталу ове године пала на 11,8 одсто, док је у трећем незнатно увећана, али је остала на нивоу испод 13 одсто. Током године
у нефинансијске мере активне политике запошљавања укључено је
106.195, а у финансијске 25.849 незапослених.
Шта је допринело томе да се Србија приближи европском просеку
по стопи незапослености, колика је ту улога НЗС, који су програми и
мере дали најбоље резултате када је реч о запошљавању и какви су
планови за следећу годину, биле су теме разговора са директором НСЗ
Зораном Мартиновићем.
„Креирање најбољих мера и програма, који ће незапослене учинити конкурентнијим на тржишту и послодавцима омогућити да добију добре раднике и у наредном периоду биће нам приоритет, а све са
циљем да сви корисници наших услуга буду задовољни и да буде што
више запошљавања, а све мањи број људи на евиденцији“, истиче Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање, више
у теми броја: КОРИСНИЦИ УСЛУГА НА ПРВОМ МЕСТУ.
Недеља за нама обележена је као Недеља особа са инвалидитетом. Тим поводом организовано је више догађаја на националном али
и регионалном нивоу. У Србији живи око 700.000 ОСИ, што значи да је
свака десета особа са неком врстом инвалидитета.
„То није xy особа, већ неко кога свако од нас познаје, неки наш
рођак, пријатељ… Дакле, кад причамо о инклузији треба да се осврнемо око себе и погледамо шта је то што свако од нас ради. На запошљавање се стога не може гледати само као на законску обавезу. Ниједан
послодавац неће запослити некога ако му тај запослени стварно не
треба, то је закон бизниса. Зато инклузија треба да заживи мало другачије, да се не питамо за инвалидитет. Квоте које закон прописује нису
пресудне за запошљавање, већ је то свест свих људи“, могло се чути на
скупу који је организован у Старом двору у Београду. Докле смо као
друштво стигли, прочитајте у тексту: БЕОГРАД БЕЗ ПРЕПРЕКА.
На скупу у сали Регионалне привредне коморе Сомбор окупили
су се бројни учесници, представнице удружења жена, хуманитарних
организација, институција и установа које се баве жртвама породичног насиља. Главни акценат стављен је на решавање егзистенцијалних
проблема са којима се сусрећу жене жртве породичног насиља. Један
од начина је стварање повољнијих услова за развој социјалног предузетништва као начина за економско оснаживање жена. То је закључак
са форума који је поводом „16 дана активизма против насиља над женама” организовала сомборска Сигурна кућа. Циљ овог скупа по речима организатора био је подизање нивоа свести о важности економског
оснаживања жена код привредних субјеката у Западнобачком округу.
Више о овом догађају у тексту: ШТА ПОСЛЕ СИГУРНЕ КУЋЕ.
Редакција
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Увођење иновација у мала и средња предузећа

ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ
Европска банка за обнову и развој покренула је програм зелених иновационих ваучера у
Србији, за које могу да се пријаве мала и средња предузећа која испуњавају услове. Пријаве
су отворене до краја јануара следеће године, а заинтересована предузећа у сарадњи са
изабраном истраживачко-развојном организацијом пријавни формулар треба да пошаљу
на адресу: inovacionivauceri@ebrd.rs

З

елена привреда која се развија у складу са животном средином и друштвом, ефикасно и одрживо коришћење природних
ресурса, као што су енергија и вода уз минимално ремећење
склада у природи, теме су које су окупиле стручњаке на скупу
„Шема зелених иновационих ваучера у Србији“ у Привредној комори
Србије (ПКС). Директор канцеларије ЕБРД-а у нашој земљи Данијел
Берг рекао је на отварању скупа да та банка жели да помогне увођење
иновација у мала и средња предузећа у Србији, а читав пројекат фокусираће се на енергетску ефикасност. Главни циљ увођења ваучера је подршка иновацијама у области ресурсне ефикасности, као и
смањење утицаја привреде на климатске промене.
„Доказано је да мала и велика предузећа, јавна и приватна, проналазе различите начине за увођење иновација како би повећала раст
и убрзала развој. Надамо се да ћемо пружити помоћ и малим фирмама, али и универзитетима и другим институцијама које би могле да
имају користи од шеме зелених ваучера“, истиче Берг и додаје да би
пројекат могао да се рашири и у земљама региона.
Предузећима у Србији ће кроз шему зелених иновационих ваучера бити омогућено да покрију већи део трошкова истраживања
и развоја, а то ће им помоћи да развију нове производе и услуге уз
уштеду ресурса. Цео пројекат покренула је Европска банка за обнову
и развој (ЕБРД), како би поспешила процес увођења иновација у мала
и средња предузећа и унапредила њихову сарадњу са истраживачко-развојним организацијама.
У оквиру шеме зелених иновационих ваучера подржавају се
технологије које ублажавају климатске промене тако што смањују
коришћење фосилних горива и енергије, повећавају употребу обновљивих извора енергије, а смањују емисију гасова стаклене баште

ПРИМЕРИ ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИХ
ПРОЈЕКАТА
Рана детекција кварова у машинама у циљу постизања боље
ефикасности опреме
Предузеће у Горњем Милановцу бави се производњом паковања
од папира и жели имплементирани систем за рану детекцију отказа у својим обртним машинама. Успешном имплементацијом предложеног решења били би у могућности да повећају ефикасност
своје опреме, смање потрошњу електричне енергије, број кварова
и шкарта, и тиме повећају доступност опреме и капацитет производње.
Тестирање новог сорбента за смањење емисија гасова зелене
баште
Предузеће у Бору са 40 запослених је развило нову врсту сорбента засновану на кречњаку, који се може убризгавати у котлове на
угаљ, лож уље, гас и биомасу и смањити емисију гасова зелене
баште из истих.

и последице климатских промена. Зеленим иновационим ваучерима
искључиво се могу покрити трошкови истраживачко-развојних услуга. Минимална вредност услуга истраживања и развоја које могу
учествовати у програму је 4.000 евра (без ПДВ-а). Једно предузеће
може да се пријави за само један ваучер.
Неки од услова које компаније треба да испуне су да буду у
већинском приватном и домаћем власништву, да послују дуже од две
године, имају годишњи промет мањи од 50 милиона евра, стабилне
финансије и између 10 и 250 запослених. Такође, не могу да припадају банкарском или другом финансијском сектору, војној или индустријама за производњу дувана, алкохолних пића или игара на срећу.
Саветник министра за иновације и технолошки развој Бојан Лалић рекао је да је циљ овог министарства успостављање иновативног
еко-система у Србији и да је предлогом буџета за наредну годину
Бесплатна публикација о запошљавању

Моделирање високонапонског трансформатора у циљу постизања мањих губитака
Предузеће у Београду производи високонапонске 110 kV трансформаторе. Како би повећали ефикасност и смањили трошкове њихове
израде, предузеће ангажује Електротехнички институт „Никола Тесла“ Универзитета у Београду да изради детаљан модел трансформатора и предложи његове оптималне параметре. На тај тачин
унапређен трансформатор би имао мање губитке који настају приликом трансформације напона, док би предузеће смањило утрошак
материјала у производном процесу.
предвиђено више средстава за Фонд за иновациону делатност. Он
је додао да је циљ да се компанијама пружи одговарајућа помоћ и
подршка како би имале што више иновативних производа и истакао значај дигиталних иновација за развој предузетништва у нашој
земљи.
Иначе, ЕБРД је у претходних 16 година инвестирао у Србију 4,5
милијарди евра у пројекте, а преостало је да се реализује још око 2,2
милијарде, речено је на представљању програма зелених иновационих ваучера.
Јелена Бајевић
13.12.2017. | Број 755 |
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Интервју: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање

КОРИСНИЦИ УСЛУГА
НА ПРВОМ МЕСТУ
„Креирање најбољих мера и програма за незапослене и послодавце
биће нам приоритет и у наредном периоду, са циљем да буде што више
запошљавања, а све мањи број људи на евиденцији НСЗ“, истиче Мартиновић

Д

ецембар је месец када се своде рачуни и анализира година за нама.
За Националну службу за запошљавање 2017. била је најуспешнија година у последње две деценије, у
којој је стопа незапослености у другом
кварталу ове године пала на 11,8 одсто,
док је у трећем незнатно увећана, али је
остала на нивоу испод 13 одсто. Током године у нефинансијске мере активне политике запошљавања укључено је 106.195, а
у финансијске 25.849 незапослених.
Шта је допринело томе да се Србија приближи европском просеку по стопи незапослености, колика је ту улога НЗС, који су програми и мере дали најбоље резултате када
је реч о запошљавању и какви су планови за
следећу годину, биле су теме разговора са директором НСЗ Зораном Мартиновићем.
„Креирање најбољих мера и програма,
који ће незапослене учинити конкурентнијим
на тржишту и послодавцима омогућити да
добију добре раднике, и у наредном периоду биће нам приоритет, са циљем да сви корисници наших услуга буду задовољни и да
буде што више запошљавања, а све мањи број
људи на евиденцији“, истиче Мартиновић.
Шта је допринело смањењу стопе незапослености?
Национална служба за запошљавање је
институција која има значајну улогу у решавању проблема незапослености у Србији, али
је врло важна наша добра сарадња са другим
институцијама, државним органима, локалним и регионалним партнерима и агенцијама. Повећање привредне активности у земљи
и све више великих инвеститора који траже
раднике свакако су допринели томе да ситуација на тржишту рада буде боља. Очекујем
да уз наше интензивно посредовање у запошљавању све то заједно у наредном периоду
узрокује смањење броја незапослених или
бар стагнацију. Према последњим подацима,
око 620 хиљада незапослених пријављено
је на нашу евиденцију, а актуелна стопа незапослености даје нам за право да храбрије
гледамо у будућност и интензивно радимо
да ситуација на тржишту рада буде још боља.
Према подацима за ову годину, која
занимања су најтраженија?
Већ неколико година уназад на тржишту
рада најбрже посао налазе ИТ стручњаци,
инжењери машинства и електротехнике,
лекари специјалисти, дипломирани фармацеути, али и они који имају посебне вештине
и знања за послове који су тражени, попут
књиговођа, рачуновођа, возача, кувара или
пекара. Поред посредовања у запошљавању у
земљи и иностранству, НСЗ даје подршку незапосленима у тражењу посла кроз обуке за
стицање вештина за активно тражење посла,
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где незапослени уче како да се најбоље представе послодавцу, да напишу добру радну
биографију, да тачно одреде циљеве, направе свој план на који начин ће тражити посао,
али и јачају самопоуздање.
Као теже запошљиве групе дефинисани су вишкови запослених, особе с инвалидитетом, млађи од 30 и старији од 50 година, Роми, корисници социјалне помоћи,
али од ове године и млади са статусом деце
палих бораца, са статусом деце без родитељског старања и жртве породичног насиља и трговине људима. У које су све програме НСЗ они приоритетно укључивани?
Највеће интересовање послодавци и
незапослени показују за програм самозапошљавања и запошљавање радника на
новоотвореним радним местима, а највећи
број корисника укључио се у програм јавних
радова. Та популарна мера активне политике запошљавања допринела је томе да они
који припадају теже запошљивој категорији
и социјално угрожени, који практично немају велике шансе за запослење, добију могућност да се укључе у свет рада, да макар
краткорочно имају редовна примања, као
и да очувају и унапреде своје способности.
Поред тога, кроз јавне радове на добитку је
и друштво у целини, јер се односе на одржавање и обнављање инфраструктуре, заштиту
животне средине, социјалне и хуманитарне

Током 2017. године у нефинансијске
мере активне политике
запошљавања укључено је 106.195,
а у финансијске 25.849
незапослених
делатности. Ове године јавни радови су први
пут организовани и у области културе, а на
тим пројектима су ангажоване искључиво
особе са инвалидитетом.
У оквиру којих све програма се ЕУ укључила у подршку запошљавању у Србији?
У одређене програме, који су дали добре
резултате и повећали запошљивост угрожених група, Европска унија се укључила кроз
пројекат ИПА 2012. Захваљујући тој подршци и директном гранту од 6,5 милиона евра
додељеном НСЗ из програма претприступне
помоћи, кроз различите активности (обуке
за потребе тржишта рада, клубови за тражење посла, ЦИПС, каравани запошљавања,
програми приправника и јавни радови), прошао је 28.981 незапослени. Пројекат је у потпуности остварио циљ и значајно допринео
смањењу незапослености теже запошљивих
група, а посебно је важно што је 5.300 људи
нашло запослење по укључивању у пројекат.
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Највеће интересовање
незапослени и послодавци
показују за програм
самозапошљавања и
запошљавање радника на
новоотвореним радним местима,
а највећи број корисника укључио
се у програм јавних радова
Особе са инвалидитетом су увек једна од приоритетних група за помоћ НСЗ
при запошљавању. Који су програми намењени њима?
Морам истаћи да нам искуства говоре
да су особе са инвалидитетом веома мотивисане да нађу посао и укључују се у наше
програме, а ми велику пажњу посвећујемо
едукацији и анимирању послодаваца да запошљавају особе са инвалидитетом. Све то
условљава боље услове на тржишту рада за
њих. У складу са својим жељама и могућностима, ОСИ могу да се укључују у све програме и мере НСЗ, уз нашу комплетну подршку,
а то су јавни радови, додатно образовање,
субвенције, али и посебни програми отворени током целе године - субвенција зараде за
запошљавање особа са инвалидитетом без
радног искуства и подршка на радном месту,
што подразумева опремање радног места
или обезбеђивање радног асистента. Обучили смо и саветнике који раде само са особама
са инвалидитетом и обављају директне разговоре са послодавцима широм Србије како
би им указали на подстицаје које добијају
њиховим запошљавањем.
Који програми и обуке које НСЗ организује дају најбоље резултате?
Све мере Националне службе за запошљавање осмишљене су тако да одговоре и
реше проблеме који су у Србији актуелни у
вези са запошљавањем. Веома је важно да се
образовање усклади са потребама привреде
и тржишта рада, јер се као један од највећих
проблема при запошљавању издваја недостатак практичних знања и вештина кандидата, што је један од најчешћих услова послодаваца. Вероватно ће делимично тај проблем
бити решен захваљујући дуалном образовању, а да бисмо обезбедили квалитетан кадар НСЗ има адекватне програме, мере и додатне обуке у које се незапослени укључују.
У нефинансијске мере од почетка године
до краја октобра укључено је укупно 106.195
незапослених, а веома добре резултате дали
су сајмови запошљавања, клубови за тражење посла, обуке за активно тражење посла за квалификоване раднике, мотивационо-акционе обуке за оне без квалификација
и нискоквалификоване, тренинзи самоефикасности, као и радионице за превладавање
стреса услед губитка посла.
Када је реч о финансијским мерама, у
њих је у првих десет месеци укључено скоро
26.000 људи, и то највише у програме: стручна пракса, стицање практичних знања за неквалификоване, функционално образовање
одраслих, обуке за тржиште рада и на захтев
послодавца, субвенције за запошљавање незапослених из теже запошљивих група, јавни радови, субвенције за самозапошљавање,
али су и сви остали програми испунили
наша очекивања.
Редовно пратимо сва кретања на тржишту
рада, ослушкујемо потребе привреде и у складу са тим и организујемо све програме.
Бесплатна публикација о запошљавању

Један од најподстицајнијих програма
је самозапошљавање. Какви су резултати постигнути и колико су незапослени
спремни да се отисну у предузетничке
воде?
Наше мере су иначе усмерене на подстицај приватног сектора, како би незапослени
ту потражили своју шансу, а не само у јавном.
Сведоци смо да млади данас храбрије улазе
у свет предузетништва, а ми кроз обуку, субвенцију и менторинг пружамо подршку онима који желе да покрену сопствени бизнис.
Према нашим подацима, до краја октобра
3.368 незапослених добило је субвенцију, а
од тог броја 1.733 су жене.

Буџет за активне мере
запошљавања у следећој години
биће три милијарде и 650
милиона динара, док ће износ
средстава намењен запошљавању особа са инвалидитетом
остати на истом нивоу од
550 милиона динара.
То је највећи буџет у последњих
пет година
Они који се укључују у ову меру најчешће се опредељују за покретање бизниса
у областима прерађивачке индустрије, научне и иновационе делатности, различите врсте услуга, али и грађевинарство, трговину,
здравство, образовање.
Све више локалних самоуправа одлучује се да у сарадњи са Националном
службом учествује у креирању и финансирању програма запошљавања. Да ли
сте задовољни сарадњом?
Веома смо задовољни интересовањем
градова и општина у Србији да се укључе у
решавање проблема незапослености на локалу и на основу искуства и тренутне ситуације у тој средини одаберу најбоље програме,
али и због тога што издвајају све више средстава за те намене. У овој години Национална
служба склопила је уговоре са 118 локалних
самоуправа у Србији, њихова средства се удружују са средствима НСЗ, а постоји и могућност да сами финансирају програме уз нашу
комплетну техничку подршку.
Национални акциони план усваја се сваке године, а Влада Србије је препознала добробит увођења пет различитих програма у

Редовно пратимо сва кретања
на тржишту рада, ослушкујемо
потребе привреде и у складу
са тим и организујемо
све програме
локалне акционе планове запошљавања - то
су јавни радови, стручна пракса, стицање
практичних знања, самозапошљавање и отварање нових радних места. Највећи број
градова и општина изабрао је као најбоље за
њихову средину програме јавних радова и
стручне праксе.
Какви су планови НСЗ за 2018. годину?
Буџет за активне мере запошљавања у
следећој години биће три милијарде и 650
милиона динара, док ће износ средстава намењен запошљавању особа са инвалидитетом остати на истом нивоу од 550 милиона
динара. То је највећи буџет у последњих пет
година. Следеће године у први план ставићемо обуке, преквалификације, програме образовања и даље подизање компетенција незапослених из категорија теже запошљивих.
Такође, за 2018. планирамо редизајнирање програма обука за преквалификацију,
и то пре свега у области ИТ индустрије, јер
још увек немамо довољно кадрова да одговоримо на захтеве послодаваца из ове области.
На овом послу радићемо заједно са Владином канцеларијом за ИТ и ресорним министарством, како би се та средства најбоље искористила.
НСЗ је додељен наредни грант на основу
програма ИПА 2013. „Подршка програму запошљавања НСЗ“, чија имплементација почиње у
јануару 2018. године. Укупна вредност пројекта
је 5 милиона евра, а захваљујући изградњи капацитета Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања за ИПА фондове и
НСЗ, локалних савета за запошљавање и локалних самоуправа, сигуран сам да ће НСЗ успешно реализовати и овај грант.
Какав савет дајете послодавцима и
онима који траже посао?
Послодавце бих позвао да наставе да
користе све подстицаје и услуге које им даје
Национална служба за запошљавање. Незапослене позивам да буду што активнији
у тражењу посла и да се стално интересују
како за нове послове, тако и за програме које
за њих организујемо, а који ће им омогућити да стекну додатна знања и вештине, неопходне за њихов бољи положај на тржишту
рада.
Јелена Бајевић
13.12.2017. | Број 755 |
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Унапређење положаја и инклузија особа са инвалидитетом у друштву

БЕОГРАД БЕЗ ПРЕПРЕКА
Положај особа са инвалидитетом данас је сигурно бољи него пре пар година, али још много тога
мора да се уради. Неопходно је више радити на едукацији послодаваца да би бројне предрасуде у
погледу радне ангажованости ОСИ биле превазиђене

У

згради Старог двора у Београду, поводом Међународног дана особа са
инвалидитетом, у организацији Удружења ОСИ Београд одржан је округли
сто под називом „Унапређење положаја и инклузија особа са инвалидитетом у друштву“.
Отварајући догађај, члан Градског већа
и председник Савета за запошљавање града
Београда Драгомир Петронијевић истакао је
да данас у Београду имамо знатно мање баријера за особе са инвалидитетом него што
их је било пре три и по године. Он је додао
да Савет за запошљавање града Београда,
чији је председник, посебну пажњу посвећује
теже запошљивим групама.
„Највише успеха у запошљавању особа
са инвалидитетом имали смо у ИТ сектору
и то ће бити приоритет у наредном периоду. Идеја је да се направи ИТ центар који ће
бити прилагођен особама са инвалидитетом.
Помоћ у запошљавању у приватном сектору
ће и даље бити приоритет, док је од јавних
предузећа Београд пут запослио највећи
број ОСИ“, указао је Петронијевић и подсетио
да у Научно-технолошком парку на Звездари, који данас остварује добит од 10 милиона
евра, раде и особе са инвалидитетом. Такође,
истакао је да у програму поделе градских
локала, 24 месеца без плаћања кирије, приоритет имају особе са инвалидитетом, које су
једнако талентоване као и остали предузетници, само им треба дати шансу.
Градска секретарка за социјалну заштиту
Наташа Станисављевић подсетила је да је нова
градска власт пре више од три године почела
прво да руши архитектонске, а онда и све друге баријере са којима се сусрећу особе са инвалидитетом, пре свега у приступу образовању,
запошљавању и социјалној заштити.
„У сарадњи са Градским стамбеним постављено је 250 рампи за особе са инвалидитетом. Секретаријат је деци са сметњама
у развоју омогућио услугу личног пратио-
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ца. Почели смо пре три године са 40 лица,
а данас је ангажовано 330 личних пратилаца. Такође, успешно се спроводи и програм
персоналне асистенције, који је директно на
услузи особама са инвалидитетом. Данас
су у престоници ангажована 52 персонална
асистента, док је до 2014. године тај програм
постојао само на папиру. Такође, на иницијативу градоначелника основан је и Савет за
особе са инвалидитетом“, указала је Станисављевићева.
Она је истакла да је у току ове године
Град Београд подржао више удружења за
особе са инвалидитетом са 56 милиона динара и за наредну годину најавила још већу
подршку.
Милош Игњатовић, председник Општине Звездара, рекао је да ова београдска
општина на различите начине подржава
особе са инвалидитетом.
„У оквиру буџета општине издвајају се
средства за реализацију пројеката који имају
за циљ оснаживање ОСИ које живе на територији наше општине. Такође, у сарадњи са Националном службом за запошљавање само у

току ове године са два милиона динара финансирали смо оснивање старт-ап предузећа
за особе са инвалидитетом. Организовали
смо и велики број обука намењених овој категорији наших суграђана, како би се лакше
укључили у свет рада”, истакао је Игњатовић.
Он је додао да је општина у току ове године, у сарадњи са различитим удружењима
ОСИ, доста радила на промоцији антидискриминационе политике, кроз организацију
различитих спортских и културних дешавања. Игњатовић је напоменуо да је буџетом
за наредну годину планирано више средстава за подршку ОСИ.
И директор Градског центра за социјално предузетништво Миодраг Пешић оцењује
сарадњу ове институције и Удружења ОСИ
Београд, као и осталих удружења, као изузетно добру.
„У току ове године реализовани су
пројекти кроз које су прошла 102 корисника
са неком врстом инвалидитета. После информатичке обуке, која је реализована у два циклуса, први у сарадњи са Министарством за
рад, запошљавање, борачка и социјална пи-

ИНКЛУЗИВНА СВЕСТ
Унија послодаваца радила је истраживање на тему инклузије ОСИ. По речима Дејане
Кузмић, директорке за међународу сарадњу Уније послодаваца Србије, инклузија није
нешто што је наметнуто, већ нешто са чиме живимо као појединци, онде где живимо и где
радимо, међу породицом и пријатељима.
„У Србији живи око 700.000 ОСИ, што значи да је свака десета особа са неком врстом
инвалидитета. То није xy особа, већ неко кога свако од нас познаје, неки наш рођак, пријатељ… Дакле, кад причамо о инклузији треба да се осврнемо око себе и погледамо шта је то
што свако од нас ради. На запошљавање се стога не може гледати само као на законску
обавезу. Ниједан послодавац неће запослити некога ако му тај запослени стварно не треба, то је закон бизниса. Зато инклузија треба да заживи мало другачије, да се не питамо за
инвалидитет. Квоте које закон прописује нису пресудне за запошљавање, већ је то свест
свих људи“, нагласила је Дејана Кузмић.
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ПОРУКА МИНИСТРА
„Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као један од најважнијих стратешких циљева има унапређење положаја и заштиту права особа са инвалидитетом кроз афирмацију развоја инвалидске заштите у оквирима модерне, плуралне
социјалне политике“, рекао је у писаној поруци поводом Дана особа са инвалидитетом министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.
Први правац сарадње огледа се у непосредном учешћу представника удружења особа са
инвалидитетом у свим радним групама које су формиране у циљу израде неког законског,
подзаконског или стратешког документа. Ова сарадња усмерена је ка доношењу или покретању иницијативе за измену законских и стратешких докумената која нуде решења која
доприносе укључивању особа са инвалидитетом, као и праћењу примене закона и прописа,
укључујући и оне који нису у надлежности овог министарства, јер нека од наведених решења могу утицати позитивно или негативно на квалитет живота особа са инвалидитетом.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће наставити да пружа
финансијску и сваку другу врсту помоћи и сарадње удружењима која спроводе програме у циљу заштите права и унапређења положаја особа са инвалидитетом. Подршка је
усмерена на програме које реализују удружења на целој територији земље, а посебно у
области спречавања дискриминације, развоја сервиса на локалном нивоу кроз увођење
нових услуга које као пружаоци спроводе удружења у циљу пружања подршке особама
са инвалидитетом, што за резултат има већи степен њихове укључености у социјални и
економски живот друштва.
Управо зато је од суштинског значаја да се организације цивилног друштва које окупљају
особе са инвалидитетом још активније укључе у решавање проблема са којима се те особе
суочавају, а Министарство рада ће са своје стране још снажније утицати на решавање
заједничког задатка, уклањање свих препрека које онемогућавају не само партиципацију
особа са инвалидитетом у друштвеним збивањима, већ и њихов пун допринос заједници
чији су равноправни чланови.
тања и други у сарадњи са Градским секретаријатом за социјалну заштиту, 13 најбољих
одмах се запослило”, истакао је Пешић.
„И ове године се по броју поднетих притужби нашој институцији инвалидитет као
основ дискриминације налази у самом врху.
Током 2017. Повереник за заштиту равноправности примио је повећан број притужби у
области пружања јавних услуга или при коришћењу објеката и површина. Поред ове области, притужбе су подношене и због дискриминације у области образовања, здравствене
заштите, као и рада и запошљавања“, рекла
је Татјана Јокановић, помоћница Повереника
за заштиту равноправности. Јокановићева је
навела примере дискриминације у здравству
и образовању, где је повереник реаговао како
се исти проблеми не би понављали.
„Незнање је у корену сваке дискриминације. Ситуација ће се променити када све
институције буду повезане и заједно деловале на сузбијању сваке врсте дискриминације.
Отворени комуникацијски канали предуслов
су за тако нешто. Желим да поручим свим
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особама са инвалидитетом да нису сами, да
не треба да обијају прагове различитих институција. Држава је и основала институцију
Повереника за заштиту равноправности како
би обезбедила једнака права за све”, нагласила је она.
Тренутно је на евиденцији незапослених
15.000 особа са инвалидитетом и то је број
који је већ годинама константан.
„На тај број треба додати још пет до шест
хиљада оних који су тренутно спречени за
рад. Највећи број пријављених лица са инвалидитетом има процену радне способности,
што је и био циљ доношења Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом. У односу на остале
теже запошљиве категорије, особе са инвалидитетом су у лошијој позицији, пре свега због
лошије образовне структуре. Према нашим
подацима, 50% има средњу стручну спрему,
чак 40% завршену само основну школу, а свега 6% има више или високо образовање. И то
је суштински проблем у запошљавању ОСИ“,
рекла је Биљана Јеленковић Паспаљ, начел-

ница Одељења за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ у Националној
служби за запошљавање.
За запошљавање особе са инвалидитетом послодавац може да користи више програма у исто време.
„Важно је нагласити да је послодавац на
добитку, јер добија финансијску помоћ, испуњава законску обавезу и добија радника.
Још једном наглашавам да, када им се пружи прилика, особе са инвалидитетом заиста
показују добре резултате на радном месту“,
каже Биљана Јеленковић Паспаљ и додаје да
они имају приоритет у укључивању у програме, а код појединих мера се за њих издвајају
и већа финансијска средства.
Од прошле године, као посебна активност, издвојен је нов приступ послодавцима,
како би били на прави начин информисани
и едуковани о програмима за запошљавање особа са инвалидитетом. „Наши посебно обучени саветници обављају директне
разговоре са послодавцима у целој Србији
и направљени су озбиљни помаци, па тако
ове године планирамо даље усавршавање и
сертификацију. Посебно ћемо наставити са
обуком саветника за рад са особама са инвалидитетом“, објашњава Јеленковић Паспаљ
и додаје да ће НСЗ кроз пројекте и обуке саветника допринети томе да рад са особама
са инвалидитетом и послодавцима буде што
успешнији.
Добар резултат постигнут је и у оквиру
програма самозапошљавања, велико је интересовање и за јавне радове, кроз које се запосли највећи број особа са инвалидитетом, а
истовремено је ова мера веома интересантна
и послодавцима.
Истичући да је Закон о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом добар али да се не примењује
у пракси, Гордана Пушара, председница
Удружења ОСИ Београд, нагласила је да је
положај особа са инвалидитетом данас сигурно бољи него пре пар година, али да још
пуно тога мора да се уради како би они били
потпуно интегрисани у свим областима живота и рада. Како је истакла, неопходно је
више радити на едукацији послодаваца да
би бројне предрасуде у погледу њихове радне ангажованости биле превазиђене. Пушара
је нагласила да НСЗ треба да буде мост који
повезује незапослене ОСИ са послодавцима и
додала да је овакве манифестације потребно
чешће организовати.
На округлом столу, председница Удружења ОСИ Београд уручила је захвалнице представницима градске и републичке
власти и другим удружењима и појединцима са којима је остварена сарадња у току ове
године.
Весна Пауновић
13.12.2017. | Број 755 |

7

Завршна конференција пројеката „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ и
„Техничка помоћ за управљање директним грантом у области политике запошљавања“

ИМПРЕСИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Европска унија доделила је Националној служби за запошљавање још један директни грант из
претприступног фонда ИПА 2013, чија имплементација почиње у јануару 2018. године

П

оводом завршетка имплементације пројеката „ЕУ помоћ теже
запошљивим групама“ и „Техничка помоћ за управљање директним грантом у области политике запошљавања“, које је
финансирала Европска унија, а у оквиру којих су унапређене
мере активне политике запошљавања, Национална служба за запошљавање организовала је завршну конференцију.
„Резултати постигнути у оквиру трогодишње имплементације
пројекта ЕУ помоћ теже запошљивим групама заиста су импресивни
- више од 27 хиљада незапослених било је укључено у активности на
пројекту, а 5.300 лица нашло је запослење”, изјавио је Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање. Он је истакао да
Европска унија пружа континуирану подршку Србији у циљу смањења
незапослености, што је још једном потврђено и кроз овај пројекат, чијом
је имплементацијом значајно унапређена политика запошљавања.
Резултат пројекта „Техничка помоћ за управљање директним
грантом у области политике запошљавања“ су, између осталог, бројне
обуке (чак 29) које су прошли запослени у НСЗ. Ове обуке организовао је Тим техничке подршке, на тему управљања, имплементације и
праћења пројеката, а запослени су стекли значајно искуство за самостално спровођење будућих пројеката ЕУ.
„Захваљујући изградњи капацитета Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за ИПА фондове, изградњи
капацитета НСЗ, локалних савета за запошљавање и локалних самоуправа, сигуран сам да ће НСЗ успешно реализовати и наредни грант
који јој је додељен: Подршка програму запошљавања НСЗ, на основу
програма ИПА 2013, чија имплементација почиње већ у јануару 2018.
године”, најавио је директор Националне службе за запошљавање.

Мартиновић је истакао да ће буџет за активне мере запошљавањa
у наредној години бити три милијарде и 650 милиона динара, док ће за
особе са инвалидитетом износ средстава намењен њиховом запошљавању остати на нивоу из 2017, укупно 550 милиона динара.
„У плану за следећу годину су редизајнирани програми обука за
преквалификацију, и то пре свега у области ИТ индустрије, јер још
увек немамо довољно кадрова да одговоримо на захтеве послодаваца из ове области. На овом послу радићемо заједно са Владином
канцеларијом за ИТ и ресорним министарством, како би се та средства најбоље искористила“, рекао је Мартиновић.
„Пројекат је имао позитиван утицај на редефинисање мера активне политике запошљавања за угрожене групе, али и на износ
средстава који се за ове мере издваја у буџету. Морамо повећати квалитет и појачати интензитет информисања незапослених о подршци
коју пружамо“, рекла је заменица шефа Делегације ЕУ у Србији Матеја Норчич Штамцар. Она је изјавила да је један од кључних ресурса за раст било које земље људски капитал. Истовремено, Норчич
Штамцар је нагласила значај спровођења структурних реформи, у
чему Европска унија пружа изузетну помоћ Србији.
„Само кроз те реформе Србија може да обезбеди стварање и одрживост нових радних места“, закључила је заменица шефа Делегације ЕУ.
Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ненад Нерић истакао је важност подршке ЕУ у запошљавању теже запошљивих лица али и значај институционалне сарадње као
јединог правог пута спровођења системске помоћи и подршке политици
запошљавања у нашој земљи.

8

| Број 755 | 13.12.2017.

„Настављамо сарадњу са Делегацијом Европске уније кроз реализацију новог пројекта у оквиру ИПА 2013 програмског циклуса, чије су
припремне активности у току”, рекао је Нерић. Он је истакао да ће кроз
нови пројекат бити унапређен систем додатног образовања и обуке
и омогућено запошљавање већег броја људи кроз доделу субвенција
послодавцима, али и пружена подршка незапосленим лицима у покретању сопственог посла.
„Истовремено, Националној служби за запошљавање и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом пружиће се посебна подршка у ефикаснијем спровођењу
политике једнаких могућности за све“, истакао је Нерић.

Национални директор пројекта и заменик директора НСЗ Драган
Сикимић представио је резултате за сваки пројектни задатак.
„Од почетка имплементације пројекта ЕУ помоћ теже запошљивим
групама, у оквиру професионалне оријентације и каријерног информисања отворено је чак 60 нових клубова за тражење посла и 20 центара за
информисање и професионално саветовање, постављено је 80 самоуслужних радних станица у просторијама локалних самоуправа и филијалама
НСЗ широм Србије. Обуку у Клубу за тражење посла, која је осмишљена
у циљу савладавања техника и вештина неопходних за активно тражење
посла, прошло је више од 4.000 незапослених, а више од 1.000 се после тога
запослило. Каравани запошљавања су пилот мера у оквиру које је више
од 5.000 лица информисано о услугама НСЗ и више од 1.000 незапослених уведено у евиденцију. Посебна пажња посвећена је незапосленим суграђанима који спадају у теже запошљиве категорије. За њих су организоване обуке према потребама тржишта рада. Осмишљено је и спроведено
47 врста обука које је похађало више од 4.400 људи, међу њима највише
дугорочно незапослених. Све обуке имале су исти циљ: подршку професионалном развоју појединаца како би кроз нова знања и вештине постали
конкурентнији на тржишту рада и брзо дошли до посла, што се и догодило
у случају 966 лица која су прошла обуку. Важна компонента пројекта ЕУ
помоћ теже запошљивим групама био је програм приправника, у који су
била укључена 264 приправника из руралних подручја, а по завршетку
мере 184 младих остало је у радном односу код свог послодавца. Јавни радови су једна од најпопуларнијих мера, а намењени су пре свега теже запошљивим и социјално угроженим групама незапослених, које учешћем
у овој мери добијају могућност да, макар на одређено време, остваре редовна примања, али и да очувају и унапреде своје радне способности. Ове
године средствима Европске уније финансирано је запошљавање више од
1.300 лица кроз јавне радове“, рекао је Драган Сикимић.
„Оно што смо поред ових конкретних података и резултата добили су
људски осмеси, и то је највећа вредност овог пројекта“, закључио је Сикимић.
Европска унија уложила је додатних 1,2 милиона евра у пројекат
„Техничка помоћ за управљање директним грантом у области политике запошљавања“, у оквиру кога је запосленима у НСЗ одржано 29
обука и пружена подршка у циљу јачања капацитета за управљање
пројектима Европске уније. Пројекат је пружио подршку и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за имплементацију активности у оквиру ИПА пројеката и даље унапређење
локалних политика запошљавања. Истовремено, спроведено је низ
активности за изградњу капацитета за развој локалних планова за
запошљавање и активних мера запошљавања.
Весна Пауновић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Београд, Ровињска 12

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05,
83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана
17 став 1, члана 18 став 2, члана 19 став. 2, чл. 20
и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07
- пречишћен текст и 109/09) и Закључка комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-5744/2017 од 27. јуна 2017.
године, Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска 12
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове јавних
набавки, у звању саветник

у Одсеку за опште и правне послове,
у Сектору за опште, правне и
економске послове
1 извршилац
Опис послова: Прати и анализира прописе који
регулишу област јавних набавки и стара се о њиховој правилној примени; учествује у изради интерних аката везаних за уређење поступака јавне
набавке, израђује годишњи План јавних набавки
Завода и учествује у припреми Финансијског плана Завода; учествује у изради конкурсне документације за спровођење поступака јавних набавки;
обавља остале стручно-оперативне послове за
потребе комисија за јавне набавке и непосредно учествује у раду комисија за спровођење
поступака јавних набавки; спроводи поступке
јавних набавки; води евиденције о спроведеним
поступцима јавних набавки и израђује периодичне извештаје о спроведеним јавним набавкама;
даје стручна мишљења и одговоре странкама у
поступцима јавних набавки, као и одговора на
захтеве Комисије за заштиту права понуђача;
координира и обавља пословну комуникацију са
унутрашњим јединицама Завода ради припреме
Плана јавних набавки и конкурсне документације
за спровођење поступка јавних набавки; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци, положен испит
за службеника за јавне набавке, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку: струч-
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на знања - познавање Закона о јавним набавкама, Закона о државној управи, Закона о државним службеницима и Закона о општем управном
поступку - усмено; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Ровињска 12
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Геолошки завод Србије, Београд,
Ровињска 12, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Нада Орестијевић, контакт телефон:
011/2889-966.

VI Услови за рад на радним местима:
држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу
„Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: потписана пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама
прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
испиту за службеника за јавне набавке; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о положеном испиту за службеника
за јавне набавке.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16) прописано је, између осталог, да у поступ-

ку који се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности, да
орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити
сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места је могуће преузети на
веб-страници Службе за управљање кадровима,
на адреси: http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено
време.
X Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведено радно место и чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту, провера стручних оспособљености, знања
и вештина, које се вреднују у изборном поступку,
и то провера знања рада на рачунару и усмени
део разговора, обавиће се почев од 3. јануара
2018. године у просторијама Геолошког завода
Србије, Ровињска 12, Београд. О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено
обавештени телефоном или мејлом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим
пријавама.
Напомена: Кандидати без положеног испита за
службеника за јавне набавке примају се на рад
под условом да тај испит положе у року од три
месеца од дана заснивања радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу, а нису приправници, подлежу
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног
бележника, у општинској управи или суду) биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Геолошког завода Србије, веб-страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање листу „Послови“.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54
став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 2 и члана
20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд.
Положај који се попуњава:

Секретар Министарства
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре - положај у
трећој групи
Опис послова: руководи Секретаријатом, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица
у Секретаријату и врши најсложеније послове
из делокруга Секретаријата; помаже министру у
управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада
унутрашњих јединица Министарства и сарађује
са другим органима; обавља и друге послове по
налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 EСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање девет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
држављанство Републике Србије, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Секретаријата Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; стручна оспособљеност за рад на положају
и вештина комуникације - увидом у податке из
пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе
способности и вештина руковођења - посредно,
путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана.
Рок почиње да тече наредног дана од дана када
је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, контакт телеБесплатна публикација о запошљавању

фон, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања. Пријава на конкурс
мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (лица са положеним
правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит
може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је
дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе, у
року од 5 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс и да Служби за управљање
кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс за
попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује
за једну од могућности, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће
то кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња
Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, на интернет страници Службе за
управљање кадровима, на порталу е-управе, на
огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у коме се попуњава положај који je предмет
овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни
мушки и женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА
Београд

На основу члана 25 став 3 тачка 4 и члана 55а
став 2 Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07 и
36/10), члана 61 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чланa 15 став 2,
чланa 17 став 3 и члана 20 став 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09),
Државна ревизорска институција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радно место попуњава:
Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41
II Радно место које се попуњава

1) Радно место за пријем и
експедицију поште, звање
референт

Служба за правне и опште послове,
Сектор подршке ревизији, са местом
рада у Београду
1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о Државној ревизорској институцији; познавање прописа из области канцеларијског пословања државних органа - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на радном месту за пријем и
експедицију поште: средња стручна спрема;
најмање две године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; познавање рада
на рачунару.
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III Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева
41, са назнаком „За јавни конкурс“.
IV Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Весна Конта и Љиљана
Чегар, тел. 011/304-22-31.
V Општи услови за рад у државним органима: као државни службеник може да се запосли
пунолетан држављанин Републике Србије који
има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом
и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако
му раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VII Прибављање доказа о чињеницама које
су неопходне за одлучивање: Чланом 103 став
3 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа,
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59 став 2 овог закона).
Сагласно наведеном Државна ревизорска
институција ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених и уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним
органима, изузев уколико кандидат изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Кандидати су дужни да уз пријаву приложе:
биографију са наводима о досадашњем радном
искуству; изјаву у којој се кандидат опредељује
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо њега; оригинал или оверену фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми и оригинал или оверену фотокопију
исправа којима се доказује тражено радно искуство (потврде, решења, уговори и друга акта из
којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или ће то кандидат учинити сам, могуће је преузети на веб-презентацији
Државне ревизорске институције: www.dri.rs, у
делу Конкурси.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да
поступа.
Потребно је да кандидати пријаву потпишу својеручно. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именова-
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ни јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
потпуне и јасне, уз које су приложени потребни
докази и који испуњавају услове за рад на радним
местима која се попуњавају, изборни поступак
ради провере стручне оспособљености, знања и
вештина обавиће се у Београду, Макензијева 41,
почев од 25. децембра 2017. године. O термину и
месту учесници конкурса биће обавештени путем
контакта које наведу у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару биће спроведена провера
других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.
Практичан рад на рачунару подразумева
реализацију задатака који обухватају: обраду текста, табеларно израчунавање, слање електронске поште у стандардним програмима - пакет
МS Office 2010, Интернет (Internet Explorer).
VIII Напомене: Радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Сходно члану 9 Закона о
државним службеницима којим је утврђено да су
кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима доступна сва радна места
и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са
положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени докази које доставља кандидат биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Државне ревизорске институције, на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима,
на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

НОВИ СА Д

ПРЕКРШАЈНИ СУД
У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 18

Судијски помоћник - виши
судијски сарадник, звање
самостални саветник
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама правног смера у обиму од најмање 240 ЕСПБ, одговарајућим мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама права
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на правном факултету, положен правосудни испит и радно искуство најмање
2 године у струци након положеног правосудног испита. Стручне оспособљености, знање и
вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о прекршајима, Закона о
кривичном поступку, Кривичног законика, Закона
о извршењу и обезбеђењу, Закона о извршењу
кривичних санкција - усмени разговор са учесницима јавног конкурса и вештина комуникације непосредно, кроз усмени разговор са учесницима
јавног конкурса. Општи услови за рад: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа;
да учесник конкурса има општу здравствену способност за рад и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: пријава за радно место виши судијски
сарадник потписана својеручно, са контакт адресом и бројем телефона; биографија; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија уверења о положеном правосудном
испиту; оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; оригинал или оверена
фотокопија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад; уверење надлежног
органа да кандидат није осуђиван (не старије
од шест месеци); попуњену и потписану изјаву
у којој се кандидат опредељује да ли ће Прекршајни суд у Бачкој Паланци прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција (Образац бр.1) или ће то кандидат сам учинити (Образац бр.2). Одредбама чланова 9 и 103
Закона о општем управном поступку (“Службени
гласник Републике Србије” бр. 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне рођених,
уверење о држављанству, уверење о положеном
правосудном испиту и уверење да кандидат није
осуђиван. Потребно је да кандидат попуни изјаву
(Образац 1 или 2 ) којом се опредељује за једну од
две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то канди-
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дат учини сам. Обрасце 1 и 2 можете преузети на
интернет презентацији Прекршајног суда у Бачкој
Паланци у оквиру обавештења о јавном конкурсу. Попуњену изјаву неопходно је приложити уз
напред наведене доказе. Сви докази прилажу се
у оригиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику
морају бити преведени на српски језик и оверени
од стране овлашћеног судског тумача. Диплома
којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
Са кандидатима који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у
просторијама Прекршајног суда у Бачкој Паланци,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Оливера Урошев, председник Конкурсне комисије, контакт телефон
021/751-098, зграда Суда, Бачка Паланка, Краља
Петра I 18, соба 311. Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено време. Пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене
закључком Конкурсне комисије. Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен. Обавештавају
се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Прекршајни суд у Бачкој Паланци не врши
дискриминацију по основу расе, боје коже, пола,
вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету
и отворена је за све који испуњавају прописане
услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Овај оглас објављује
се на интернет презентацији Прекршајног суда у
Бачкој Паланци, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е- управе, на огласној табли суда, интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе у писарници Прекршајног суда у Бачкој Паланци на горе
наведену адресу, или поштом на наведену адресу, са назнаком “Пријава на јавни конкурс”. Рок за
подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

ПАНЧЕВО

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 86 б

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које поред општих услова предвиђених Законом испуњава и следеће посебне услове: 1) стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјаБесплатна публикација о запошљавању

листичким студијама на факултету; 2) радно
искуство од четири године, од чега најмање две
године на руководећим пословима; 3) активно
знање страног језика који је обухваћен наставним
планом и програмом министарства надлежног за
послове просвете. Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и опште услове утврђене
законом: да је држављанин Републике Србије;
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обавлање послова у државном органу. Кандидати су дужни да уз
пријаву поднесу: кратку биографију; оверену
фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми;
доказ о знању страног језика - приложити додатак
дипломи по наставном плану и програму Министарства просвете; потврду о радном искуству;
уверење о државланству које није старије од
шест месеци; фотокопију личне карте; лекарско уверење; уверење јавног тужилаштва којим
се потврђује да против кандидата није подигнута оптужница нити изречена казна затвора. Рок
за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса у огласним новинама
НСЗ “Послови”. Пријаве на конкурс, са доказима о
испуњавању услова у погледу општих и посебних
услова из конкурса, достављају се препорученом
пошиљком на адресу Туристичке организације
општине Ковин, 26220 Ковин, Цара Лазара 86 б,
са назнаком „За конкурс за именовање директора
Туристичке организације општине Ковин“. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте
ће се неотворене вратити подносиоцу.

ПОЖ АРЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Партизанска 1
тел.012/555-177, 012/555-057

Оглас објављен 01.11.2017. године у публикацији „Послови“ број 749, страна 20,
поништава се у целости.

СУБОТИЦА

БИБЛИОТЕКА МАЛИ ИЂОШ
24321 Мали Иђош, Главна 30

Управник библиотеке

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за управника библиотеке именује се лице
које поред законом прописаних општих услова
испуњава и следеће услове: да има стечено високо
образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, да има положени стручни испит за библиотекара, да има најмање пет година радног искуства у
струци, да није разрешен са места управника због
отварања поступка редовне ликвидације до кога
је дошло његовом кривицом, да се против њега
не води истрага и да против њега није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, да је пунолетно и пословно способно, да је држављанин Републике Србије. Поред
горенаведених услова, кандидат треба да поднесе
и програм и план рада библиотеке за период од 4
године. Приликом избора кандидата за управника,
Управни одбор ће ценити следећа знања, вештине и способности: познавање пословања органи-

зација у области делатности којом се библиотека
бави и управљања њиховим ресурсима, искуство
у управљању средствима, људским и осталим
ресурсима, искуство у иницирању, организацији
и реализацији пројеката који су везани за библиотечко-информационе области, као и искуство у
обезбеђивању средстава за реализацију пројеката,
резултате у раду на анимацији и едукацији публике, раду са младима (публиком и ауторима) и
проширењу туристичке понуде културним и уметничким програмима и производима, познавање
нових технологија и њихове примене у редовним
и пројектним активностима институција културе,
способност комуникације са јавношћу, посебно ће
се ценити да ли је образовно-научно или образовно-уметничко поље, у оквиру кога је стечено високо образовање кандидата, примерено делатности
библиотеке, пословима у оквиру утврђене делатности библиотеке, квалитет и одрживост понуђеног предлога програма и плана рада библиотеке
за период од четири године и др. Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања. УО
ће у року од 30 дана од дана завршетка конкурса
спровести изборни поступак, увидом у податке из
пријаве, доказе достављене уз пријаву и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом и доставља оснивачу
образложени предлог листе кандидата. Листа
кандидата садржи мишљење управног одбора о
стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Оснивач именује директора установе са листе.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу
је Тинде Кечкеш, телефон: 024/730-055. Пријаве се
подносе Управном одбору библиотеке на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на јавни конкурс
за именовање управника Библиотеке Мали Иђош
- не отварај“. Пријава на конкурс садржи: име и
презима кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, имејл адресу, податке
о образовању, податке о врсти и дужности радног
искуства са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања, програм и план рада установе за период од
4 године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс прилажу се: извод
из матичне књиге рођених (издат на обрасцу
сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/2009 и 145/2014), уверење о
држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса, диплома
о стеченој стручној спреми, биографија кандидата, исправе којима се доказује радно искуство
(потврде или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се
јасно види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство, исправе којима се доказује радно искуство у
организовању рада и вођењу посла (потврде или
други акти из којих се доказује да лице има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова),
уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности, предлог програма
рада и развоја библиотеке за период од четири
године. Сви докази прилажу се у оригиналу или
у фотокопији која је оверена у општини или код
јавног бележника. Пријаве уз које нису приложени тражени докази, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве УО библиотеке ће
одбацити закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од
дана достављања закључка. Жалба не задржава
извршење закључка.
13.12.2017. | Број 755 |

13

Администрација и управа / Трговина и услуге

УЖИЦЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић
Радише Петронијевића 4
тел. 031/782-541

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора центра за социјални рад
може бити именован држављанин Републике
Србије који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник и да има најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс, са радном биографијом, кандидат је дужан
да поднесе програм рада за мандатни период на
који се врши именовање, оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми, потврду о радном
искуству у струци, очитану личну карту, уверење
о држављанству, уверење да није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”, а пријаве на конкурс могу
бити послате поштом или предате непосредно у
Центру за социјални рад Косјерић, сваког радног
дана од 8 до 15 часова, на горенаведену адресу.
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без
потребне документације неће се разматрати.

В РА Њ Е

БИБЛИОТЕКА „РАДОЈЕ
ДОМАНОВИЋ”
17530 Сурдулица, Кеј Раде Цветковића 12

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), стечено у оквиру друштвено-хуманистичких наука,
техничко-технолошких и природно-математичких
наука, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (240 EСПБ бодова) на
факултету друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и природно-математичких наука; да има најмање пет година радног искуства
у струци, а од тога три године радног искуства у
култури; да поседује организаторске способности;
да приложи предлог програма рада и развоја библиотеке као саставни део конкурсне документације.
ОСТАЛО: Конкурсна документација: предлог
програма рада и развоја библиотеке за период од четири године; оверена копија дипломе
или уверења о стручној спреми; доказ о радном
искуству; биографија која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада
установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење надлежног органа
да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци) за
кривична дела које се гоне по службеној дужнос-

14

| Број 755 | 13.12.2017.

ти; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; оверена копија
личне карте. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве
слати на адресу: Библиотека „Радоје Домановић”, 17530 Сурдулица, Кеј Раде Цветковића 12,
у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс за избор директора”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања
закључка. Посебна жалба не задржава извршење
закључка. Управни одбор Библиотеке обавља
разговор са кандидатима који испуњавају услове
из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Скупштини општине
Сурдулица образложени предлог листе кандидата. Телефон за информације 017/815-243.

Трговина и услуге

PD „DUKI SHOP KOM“ DOO
12000 Пожаревац
Светосавска 24, локал 1
e-mail: dukishopkom@gmail.com

Продавац

на одређено време
Опис посла: малопродаја и великопродаја опреме
за централно грејање, у пословно/продајном објету у Пожаревцу.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар или трговински техничар, основно
познавање рада на рачунару, искуство пожељно.
Пријаве са радном биографијом слати на имејл:
dukishopkom@gmail.com. Трајање конкурса: 15
дана.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
У ОСИГУРАЊУ
ПМП ЗАСТУПАЊЕ У
ОСИГУРАЊУ ДОО, БЕОГРАД

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
„ТОТАЛ ПРОТЕКТОР”

Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

12000 Пожаревац, Немање Томића 1/15
тел. 012/225-508, 069/359-51-57
e-mail: totalprotectorpo@gmail.com

место рада: сви градови и места
на подручју Републике Србије, рад
на привременим и повременим
пословима
50 извршилаца

Радник интервентне службе
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, да је особа
пунолетна, поседовање лиценце за радника на
ФТО пословима по новом Закону о приватном
обезбеђењу; да кандидат није кривично осуђиван
и да се не води кривични поступак; да је психофизички здрав, за шта су потребна уверења надлежних институција која нису старија од 6 месеци; од
20 до 40 година старости; да кандидат поседује
возачку дозволу Б категорије најмање 3 године;
пожељно је да има завршену обуку за руковање
ватреним оружјем. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања огласа.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
LAW FIRM - МИТРИЋ

Заступник у осигурању

УСЛОВИ: IV, VI,VII степен стручне спреме, најмање 20 година радног искуства. Рад ван просторија послодавца.
ОСТАЛО: високоатрактивна накнада, бесплатна
обука у организацији ПМП ради стицања лиценце Народне банке Србије, могућност % учешћа у
власничкој структури, могућност учешћа у креирању развоја привредног друштва, могућност
напредовања до позиције директора. Рок трајања
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се лично
јаве послодавцу на адресу: Исмета Мујезиновића
19/4, 11070 Нови Београд, радним даном 9-15
часова или да доставе радну биографију путем
поште, лице за контакт: Радиша Јовановић.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

Београд
Булевар краља Александра 43
тел. 011/3340-734
e-mail: sreckomitric@yahoo.com

Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/65-82-345,
064/65-82-346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Адвокатски приправник

Радник/ца на пословима
обезбеђења

УСЛОВИ: завршен правни факултет, са просечном оценом од 7,50 или више; дужина студирања
не више од 6 година; одлично познавање рада на
рачунару (MS Word, Excel); познавање енглеског
језика (говорног и писаног); познавање руског
језика или другог страног језика је предност; без
радног искуства у струци. Кандидате који испуњавају све наведене услове молимо да пошаљу
пријаву са биографијом електронским путем, на
адресу: sreckomitric@yahoo.com. Кандидати који
уђу у ужи избор ће бити контактирани.

Национална служба
за запошљавање

50 извршилаца
место рада: Београд, Суботица,
Сомбор, Ниш, Крушевац, Панчево,
Ваљево, Мајданпек, Горњи
Милановац, Доњи Милановац, Ужице
и Врбас, на одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме,
без обзира на образовни профил, без обзира на
радно искуство; пожељно основно познавање
енглеског или руског језика. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати могу да се јаве
на наведене телефонe или да своје радне биографије доставе на имејл послодавца.

www.nsz.gov.rs

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737-222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

место рада: подручје Републике
Србије изузев Београда, на одређено
време 12 месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство; пожељно је да кандидат има
положен стручни испит ППЗ и обуку за руковање
оружјем. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу
јавити послодавцу путем телефона или послати
радну биографију на наведену мејл адресу. Лице
за контакт Ирена Ђорђевић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“
Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: кувар, II, III, IV степен стручне спреме.

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме.

места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе послодавцу путем мејла
адресе или телефона.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ
Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду; радно искуство није неопходно. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе на имејл послодавца. Лице
за контакт Слободан Савић.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Сокобања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко - женски фризер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог
образовног профила; радно искуство 12 месеци.
Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати се
могу јавити послодавцу путем имејла или телефоном. Лице за контакт Жељко Баришић.

ОСТАЛО: Место рада: Лукавица (пут за Аранђеловац); обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања
конкурса: до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени
телефон, особа за контакт Немања Недељковић.

АУТО СРЕЋКО
26210 Ковачица
Седме војвођанске ударне бригаде 30
тел. 069/661-650
e-mail: autosrecko@gmail.com

Инструктор вожње

радно место у Панчеву
УСЛОВИ: III, IV степен, техничар друмског саобраћаја, возачка дозвола Б категорије, лиценца
за инструктора вожње. Рад у сменама. Трајање
конкурса - до попуне. Јављање кандидата на
телефон: 069/661-650, лице за контакт Дамир
Фаркаш.

„STYLOS“
ДОО НОВИ САД
Нови Сад, Футошки пут 67
tел. 021/48-91-600
e-mail: konkurs-mp@stylos.rs

Продавац

за рад у Новом Саду, на одређено
време 12 месеци
6 извршилаца

Продавац

за рад у Београду, на одређено
време 12 месеци
2 извршиоца

Продавац

за рад у Вршцу, на одређено време
12 месеци
2 извршиоца
Опис посла: послови продавца у малопродаји
школског и канцеларијског материјала и путне
галантерије.
УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању; пожељно искуство на истим, или сличним
пословима. Рад у две смене. Пробни рад 1 месец.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати пријаве
могу да пошаљу и-мејлом или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт Биљана Палалић.

„ДОН ДОН“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144 б
тел. 060/810-1335
e-mail: jelena.singer@dondon.rs

Радник у пекарско-индустријском
погону

UTR „BOSS“

за рад у Пударцима (Гроцка), на
одређено време 24 месеца
46 извршилаца

Суботица, Матије Корвина 7-8
тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, предност - искуство у пекарству. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, пробни рад 3 месеца. Рок
трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да
се јаве на телефон: 060/810-1335, особа за контакт Јелена Сингер или да путем и-мејл адресе
доставе радну биографију.

Конобар - шанкер
Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану - пицерији.

„ЛАСТВА“ ДОО

Опис посла: припрема хладних и топлих оброка
и пица.

15 извршилаца

Кувар

10 извршилаца

Чачак, Булевар Танаска Рајића 119
тел. 032/512-0775
e-mail: lastva@mts.rs

Комерцијалиста

за рад на терену, у Београду
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола
Б категорије; радно искуство у продаји школског,
канцеларијског и рекламног материјала - годину
дана. Рок трајања конкурса: до попуне радног
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, обавезно радно искуство у траженом
занимању. Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама, послодавац пружа подршку
приликом запошљавања брачних парова (другом
супружнику пружа помоћ у обезбеђивању запослења код другог послодавца у Суботици). Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу и-мејлом или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт Ивана Чакић.
13.12.2017. | Број 755 |
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Трговина и услуге

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Касир/касирка

на одређено време 12 месеци,
за рад у Вршцу
10 извршилаца
Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, наплаћивање продате робе по
важећим ценама уз издавање фискалног рачуна,
вршење примопредаје касе и послова и предаје
пазара на крају смене, љубазно и коректно понашање према купцима и колегама, поседовање
уредне санитарне књижице.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обезбеђен је смештај, рад је у сменама. Послодавац организује обуку за рад на каси. Потребна
је прецизност и одговорност запослених лица у
раду са новцем. Неопходно је да кандидати буду
спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и награде;
плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде.
Трајање конкурса до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за
запошљавање ради пријављивања за групни разговор са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Точилац горива

на одређено време 12 месеци, за рад
у Вршцу
10 извршилаца
Опис посла: услуживање купаца који долазе да
наточе гориво, наплаћивање продатог горива по
важећим ценама уз издавање фискалног рачуна,
вршење сменског и дневног пописа горива, по
завршетку посла у задњој смени обезбеђивање
инвентара и објекта од евентуалне штете, љубазно и коректно понашање према купцима и према
колегама, уредно подвргавање санитарном прегледу и поседовање уредне санитарне књижице.

„ЕМПАРИОН МР“ ДОО

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ
САЛОН „ДИВА БИМ“

18000 Ниш
Драгољуба Јовановића Драже 24
e-mail: autocentarradic@gmail.com

11000 Београд, Генерала Штефаника 47
тел. 069/1235-009

Ауто-механичар

Мушко-женски фризер

УСЛОВИ: машинска струка. Телефони за контакт:
062/507-403 и 066/322-331.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у наведеном занимању; пожељно радно искуство у струци
12 месеци.

TEAM EXPRESS 018

Педикир-маникир

на одређено време до 24 месеца
3 извршиоца

на одређено време

18000 Ниш
Булевар Немањића 105, лок. 3
e-mail: teamexpress018@gmail.com

Испорука и преузимање пакета
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије.

„УНИ СТИЛ“ ДОО

МУШКИ ФРИЗЕРСКИ САЛОН
БЕРБЕРНИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Мушки фризер

на одређено време

Менаџер продаје
2 извршиоца

УСЛОВИ: економиста, знање рада на рачунару,
знање енглеског језика, возачка дозвола Б категорије, радно искуство: 24 месеца. Телефон за
контакт: 065/8009-901.

Књиговођа

2 извршиоца
УСЛОВИ: економиста, знање енглеског језика,
радно искуство 24 месеца. Телефон за контакт:
065/8009-901.

Монтажер намештаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: столар, возачка дозвола Б категорије,
радно искуство 24 месеца. Телефон за контакт:
065/8009-901.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Радник у производњи

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно
искуство 12 месеци. Кандидати могу да се јаве
на телефон: 064/3960-239. Конкурс је отворен до
попуне радног места.

„ВАР МОНТ” ДОО
11030 Београд, Крсте Сретеновића 23
тел. 063/3987-84
e-mail: aleksandar@varmont.co.rs

Подополагач

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: пробни рад месец дана, теренски рад,
рад ван просторија послодавца, завршена школа за подополагача или подополагача специјалисту. Кандидати могу лично доћи на адресу:
Панчићева 10, Београд, од 10 до 13 часова, Београд, послати пријаву и CV на имејл: aleksandar@
varmont.co.rs или се јавити на телефон: 063/398784. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”.

2 извршиоца

„DAK COMERC“ DOO

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било
ком занимању. Телефон за контакт: 065/8009-901.

21000 Нови Сад, Темерински пут 21
e-mail: boba.vujkovic@dakcomerc.co.rs

IIXO DOO

на одређено време 3 месеца

11000 Београд, Љутице Богдана 1а
тел. 064/8292413

Продавац

Водећи магационер

на одређено време 3 месеца

Благајник у кладионици
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање
енглеског језика - средњи ниво; пожељно радно искуство. Сва лица ће проћи кроз обуку код
послодавца. Кандидати пријаве могу да пошаљу
на имејл: rakovicm@gmail.com или могу да се јаве
на телефон 064/829-2413. Конкурс остаје отворен
до попуне радног места.
| Број 755 | 13.12.2017.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у наведеном занимању; пожељно радно искуство у струци
12 месеци. Кандидати могу да се јаве на телефон:
069/1235-009. Конкурс је отворен до попуне радног места.

11000 Београд, Војводе Степе 235
тел. 064/396-0239

18000 Ниш
Булевар цара Константина 3
тел. 018/4543-170
e-mail: unistil@live.com

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обезбеђен је смештај; рад је у сменама; ноћни
рад. Послодавац организује обуку за дато радно
место. Потребна је прецизност и одговорност у
раду са новцем: Неопходно је да кандидати буду
спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и награде;
плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде.
Трајање конкурса: до попуне радног места.
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на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, основна информатичка обука; искуство на истим или
сличним пословима. Јаваљање кандидата на
горенаведени имејл. Рок за пријаву: до 31.12.2017.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Медицина

„CLIPS DK“ DOO
ЗА ВЕЛЕПРОДАЈУ И
МАЛОПРОДАЈУ НАКИТА

БИЉАНА ДАМЈАНОВИЋ
ПР МУШКИ ФРИЗЕР
„А КО ТЕ ШИША”

11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 4
e-mail: radmila.lovric@crystalsmart.rs

21000 Нови Сад, Темеринска 25
тел. 065/6000-066
e-mail: zbiki8@gmail.com

Рачуновођа

Мушко - женски фризер

за рад у Новом Саду
Опис посла: вођење комплетног финансијског и
робног књиговодства.
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани економиста
за општу економију, банкарство и финансије или
дипломирани економиста; VI/2 степен - струковни
економиста или економиста и VI/1 степен - економиста за финансије, рачуноводство и банкарство;
основна информатичка обука; енглески језик почетни ниво; најмање 3 године радног искуства
на изради завршних рачуна и консолидованих
финансијских извештаја; познавање актуелне
законске и професионалне регулативе. Јављање
кандидата на горенаведени имејл. Рок за пријаву:
до 18.12.2017.

„NATURAL AGROFEED“ DOO
21000 Нови Сад, Булевар краља Петра I 33
тел. 063/506-360, 063/501-194

Суво прање аутомобила споља и
изнутра
пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме;
возачка дозвола Б категорије; да се лица налазе
дуже од 6 месеци на евиденцији НСЗ. Теренски
рад, рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву: до 18.12.2017.

„PFS SERVIS“ DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад
Др Светислава Касапиновића 42
e-mail: office@pfs.rs

Администратор позива

на одређено време 12 месеци
Опис посла: пријем и прослеђивање телефонских
информација у директном контакту, вођење евиденције позива.
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, основна информатичка обука. Пробни рад 1 месец.
Јављање кандидата на горенаведени имејл,
са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву: до
18.12.2017.

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. Рад
у сменама. Јављање кандидата на горенаведени
телефон и мејл. Рок за пријаву: до 31.12.2017.

Медицина
COOPSERVICE BMK DOO
Стара Пазова, Светосавска 9

Санитарни техничар

на одређено време, место рада Стари
град (Београд)
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинске
струке. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се кандидати јаве на телефон
011/2650-953, контакт особа Надежда Рајковић,
а могу послати своје пријаве на имејл: rajkovic@
coopservicebmk.com.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња
П. А. Чарнојевића 15

Доктор медицине

на одређено време, до 2 године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, упис у именик коморе; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе.
Кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу или овереној фотокопији, следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, кратку биографију са адресом и
контакт телефоном, диплому о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, дозволу
за рад - лиценца издата од надлежне коморе/
упис у именик коморе, пожељно познавање рада
на рачунару. Оглас остаје отворен до попуне радног места. Пријаве се подносе поштом или лично
на адресу: Дом здравља Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15, са назнаком „Оглас за пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЛЕЧЕЊЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „МЕРКУР“

„CAPORIONE“ DOO

36210 Врњачка Бања
Булевар српских ратника 18

21203 Ветерник, Книнска
тел. 063/316-989
e-mail: caporione@eunet.rs

Доктор медицине

Комерцијалиста
УСЛОВИ: IV степен - комерцијални техничар, економски техничар или било која струка IV степена;
возачка дозвола Б категорије. Рад ван просторија
послодавца. Јављање кандидата на горенаведени
телефон и имејл. Рок за пријаву: до 03.01.2018.
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: врши прегледе болесника са комплетном лабараторијском обрадом, постављањем
дијагнозе, одрађивањем терапије и формирањем
историје болести у електронској форми; спроводи
лечење и рехабилитацију стационарних болесника применом балнео и медикаметозних процедура
и стара се о њиховом спровођењу преко контролних прегледа; спроводи здравствено васпитање
болесника; одговоран је за свој стручно-медицин-

ски рад и радну дисциплину извршилаца са којима ради; обавезан је да у раду примењује мере и
поступке прописане QMS-ом и HACCP системом;
за свој рад одговоран је шефу стационара, начелнику стационарне службе, помоћнику директора
за медицинске послове и директору установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински
факултет - VII степен стручне спреме; положен
стручни испит и важеће одобрење за самостални рад (лиценца). Кандидати прилажу следећа
документа: пријаву - молбу; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију одобрење за самостални рад (лиценца или решење о упису у именик
коморе); оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); доказе о радном искуству
кандидата (копије уговора о раду, волонтерски
уговори, потврде послодаваца или сл.); потпуну
личну и радну биографију са адресом, контакт
телефоном и мејл адресом. Решењем директора
биће формирана комисија која ће након увида у
приспелу документацију пријављених кандидата
исте рангирати на основу обављеног разговора интервјуа са њима. Неблаговремене, непотпуне
и неисправне пријаве неће се разматрати, нити
ће се рангирати пријаве кандидата који не буду
присуствовали разговору са Комисијом за избор
кандидата. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор на основу извештаја комисије и то
у року од 30 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријаве се подносе лично или
путем препоручене поште, на адресу: Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур“ - Врњачка Бања, Булевар српских ратника
18, 36210 Врњачка Бања - Зграда „Термоминералног купатила“ - канцеларија број 2. Пријаве
се достављају обавезно у затвореној коверти
са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктора медицине“. На
полеђини коверте обавезно навести: име, презиме, адресу и личне контакте (телефон, имејл
адресу) кандидата. Рок за подношење пријава је
22.12.2017. године, до 10.00 часова. Разговори
са свим кандидатима који благовремено поднесу
пријаве одржаће се 22.12.2017. године у згради
Термоминералног купатила у Врњачкој Бањи канцеларија број 24 (том приликом кандидати ће
комисији дати на увид важећу личну карту или
други важећи документ којим доказују идентитет) и то са почетком у 10.30 часова. О спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен
записник. Приложена документација уз пријаву
не враћа се кандидатима. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење
о здравственој способности. Уколико кандидат
у остављеном року не достави или не може да
достави уверење о здравственој способности
исти ће бити одбијен, а директор установе ће
под истим условима одабрати следећег рангираног кандидата који је наведен у извештају комисије. Овај оглас ће бити објављен на веб-страници Министарства здравља Републике Србије,
у публикацији “Послови” Националне службе за
запошљавање и на огласним таблама Специјалне болнице. За све додатне информације контакт
особа је Божидар Вучковић, начелник Службе
за правне и економско-финансијске послове,
13.12.2017. | Број 755 |
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а телефони за контакт су: 036/515-5150 (локали 40-15 или 40-24) или 036/515-5132. О спровођењу ове одлуке стараће се помоћник директора за медицинске послове, начелник Службе
за правне и економско-финансијске послове и
други непосредни руководиоци, свако у оквиру
своје надлежности и одговорности.

дипломе о завршеној средњој школи (III степен)
одговарајуће струке; извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија (не
старији од шест месеци).

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има и завршену основну
школу (НК радник). Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете,
треба доставити: кратку биографију са адресом и
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
о завршеној основној школи; извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци).

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Лекар опште медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да има и завршен
медицински факултет (VII степен) и положен
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно
навести за које радно место се пријављујете,
треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију (не старији од шест месеци). Кандидати који су радили
у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Пожаревац, 12000 Пожаревац, Братства јединства 135.

ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4
e-mail: apot.krsman@yahoo.com

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да има и завршену
средњу медицинску школу - општи смер (IV
степен) и положен стручни испит. Уз пријаву,
у којој је потребно навести за које радно место
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи (IV степен) - општи смер;
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију
(не старија од шест месеци). Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену
фотокопију лиценце.

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, без обзира
на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на имејл адресу послодавца.

2 извршиоца

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фармације, без обзира на радно искуство. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе на имејл
адресу послодавца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да има завршену
средњу школу, III степен стручне спреме одговарајуће струке и завршену обуку и одобрење
МУП-а, за послове обезбеђења. Уз пријаву, у
којој је потребно навести за које радно место
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи (III степен ) - одговарајуће струке; извод
из матичне књиге рођених оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци);
оверену фотокопију лиценце за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине
и одржавања реда на спортским придредбама,
јавним скуповима и другим местима окупљања
грађана и то за вршење основних послова
службеника обезбеђења без оружја.

Пословни центри НСЗ

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има завршену
средњу школу, III степен стручне спреме одговарајуће струке. Уз пријаву, у којој је потребно
навести за које радно место се пријављујете,
треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; oверену фотокопију

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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Опис посла: послови биохемичара у биохемијској
лабораторији.
УСЛОВИ: медицински биохемичар (VII/1 степен)
или специјалиста медицинске биохемије (VII/2
степен); неопходно радно искуство на пословима
у биохемијској лабораторији - 12 месеци; положен стручни испит; лиценца за рад биохемичара;
основно знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: обезбеђен путни трошак, рад у првој
смени. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем поште или да се јаве на контакт телефоне послодавца, лице за контакт: Слађана
Радић.

24420 Кањижа, Народни парк бб

Гардеробер

на базену, за потребе немедицинског
сектора, Одељење рекреације, на
одређено време до повратка на рад
привремено одсутног запосленог
Опис посла: Прима, чува и издаје ствари, торбу и пртљаг корисника базена. Одговара за
безбедност примљених ствари на чување у
гардероби. Учествује у одржавању хигијене
на базену, помоћним просторијама и околини
базена. Активно учествује у недељном и генералном чишћењу базена. Стара се о хигијенско-санитарним условима радних просторија
и предлаже мере за одржавање истих. За свој
рад и средства рада која су му поверена одговара начелнику одељења - управнику спортско-рекреативних објеката.
УСЛОВИ: Завршена основна школа. Приликом
пријаве на оглас кандидат треба да достави:
пријаву са кратком биографијом и фотокопију
дипломе, сведочанства о стеченом образовању.
Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове гардеробера
на базену”.

Сервирка

18

на одређено време (могућност
запослења на неодређено време)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

Фармацеутски техничар

Службеник обезбеђења

Ириг, Војводе Путника 5
тел. 069/609-241, 022/2462-030

Биохемичар

Спремачица

Медицинска сестар - техничар
12 извршилаца

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ

за рад у Служби опште медицине,
амбуланта Велики Шиљеговац

Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршен медицински факултет
- VII/1 степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решења
о упису у комору.

на одређено време до повратка
запослене са трудничког породиљског одсуства

2) Доктор стоматологије

за рад у Служби стоматолошке
здравствене заштите
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове: завршен стоматолошки факултет
- VII/1 степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решења
о упису у комору.

3) Начелник Службе техничких
послова
дипломирани инжењер
електротехнике или електронике

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршен електротехнички
или електронски факултет, VII/1 степен стручне
спреме.
За радна места 1 и 2 кандидати достављају:
пријаву у којој наводе за које радно место се
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни
за послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из матичне књиге рођених.
За радно место 3 кандидати достављају:
пријаву у којој наводе за које радно место се
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву;
фотокопију извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведени документ у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом доставити на адресу
Дома здравља Крушевац, 37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме, звање доктор медицине, без
обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези
да уз пријаву са кратком биографијом доставе и:
фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, звање доктор медицине, уверење о
положеном стручном испиту.

2. Финансијско-рачуноводствени
сарадник
на одређено време, најдуже до 3
месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено високо образовање на основним академским
студијама из области економије у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, најмање 3
године рада у струци. Кандидати су у обавези да
уз пријаву са кратком биографијом доставе: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми из
области економије.
ОСТАЛО: Напомена: изабрани кандидати су у
обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са
потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Лабораторијски техничар

у Одељењу лабораторијске
дијагностике, на одређено време,
најдуже до 6 месеци, због повећаног
обима посла
Опис послова: обавља послове лабораторијског
техничара предвиђене Законом о здравственом
осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО,
као и остале послове утврђене нормативима
медицинског рада РФЗО.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: средња медицинска школа лабораторијског смера са положеним стручним испитом,
односно IV степен стручне спреме медицинске
струке.

Медицинска сестра

у интервенцији, Одсек за
здравствену заштиту школске деце,
на одређено време, најдуже до 6
месеци, због повећаног обима посла
Опис послова: обавља послове педијатријске сестре-техничара и послове медицинске сестре-техничара предвиђене Законом о здравственом осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО, као
и остале послове утврђене нормативима медицинског рада РФЗО.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: виша медицинска школа или средња
медицинска школа педијатријског или општег
смера са положеним стручним испитом односно VI или IV степен стручне спреме медицинске
струке.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесу доказе о испуњавању
услова: оверену фотокопију дипломе о врсти
и степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења (потврде) о положеном стручном испиту, и неоверену фотокопију личне карте. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави: лекарско уверење као
доказ о здраственој способности за послове за
које се заснива радни однос и решење о упису у
именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије или лиценцу. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Пријаве доставити лично, радним даном од 7 до
14 сати, у Одсеку за опште, правне и кадровске
послове Дома здравља Блаце или путем поште,
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за радно место
(навести назив радног места из огласа)”. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве
са неодговарајућом документацијом неће бити
разматране. Докази приложени уз пријаву биће
враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
17500 Врање
Јована Јанковића Лунге 1
тел. 017/421-310

Медицинска сестра -техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
општи смер, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад, најмање 6 месеци радног
искуства у области јавног здравља. Кандидати су
дужни да поред пријаве на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и контакт адресом
доставе и: очитане попдатке са личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење
надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење Министарства унитрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
стручној школи, оверену фотокопију лиценце
надлежне коморе или решење о продужењу
лиценце и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о радном искуству.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од
дана објављивања код НСЗ у публикацији “Послови”. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве на оглас
доставити у затвореној коверти, правној служби
Завода за јавно здравље Врање, или поштом на
адресу: 17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1,
са назнаком „Пријава на оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише. Кандидати који
не буду изабрани биће обавештени у складу са
законом. Приложена конкурсна документација
неће се враћати кандидатима. Кандидат који буде
изабран за пријем у радни однос на неодређено
време пре закључења уговора о раду биће дужан
да достави лекарско уверење о општој здравственој способности. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.
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Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

3) Начелник

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Медицински техничар

Доктор медицине

на одређено време до 24 месеца,
због повећаног обима посла, за рад
у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; завршен
медицински факултет; положен стручни испит;
започето обављање специјалистичког стажа из
медицинске микробилогије; лиценца за рад у
струци или решење о упису у лекарску комору.
Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију уверења Медицинског факултета да
је кандидат започео обављање специјалистичког
стажа из медицинске микробиологије, оверену
фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик Лекарске
коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама, путем поште на адресу:
Специјална болница за плућне болести „Озрен“
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз
напомену “Пријава на оглас за доктора медицине” или лично у просторијама болнице, лицу за
пријем поште.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена средња медицинска школа - општи смер, положен стручни
испит, лиценца за самосталан рад у струци или
решење о упису у комору. Кандидати подносе:
пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи смер, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или решења о упису у надлежну комору, лекарско уверење (подноси кандидат који буде био
изабран на конкурс). Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као
и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу ДЗ
Параћин или послати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно
место медицинског техничара за рад у Служби
за здравствену заштиту одраслог становништва”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. За све информације можете се
обратити на телефон 035/573-186.

који је започео обављање
специјалистичког стажа из
медицинске микробиологије

Спремач болничких просторија
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као
доказе о испуњености ових услова кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама, путем поште на адресу:
Специјална болница за плућне болести „Озрен“
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз
напомену „Пријава на оглас за спремача“ или лично у просторијама болнице.

ЗУ АПОТЕКА „КОД СУНЧАНОГ
САТА“
Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, без обзира
на радно искуство - послодавац је заинтересован
и за ангажовање приправника. Рад у сменама,
дужина радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да
се јаве путем телефона, лице за контакт: Бојана
Живковић Ћурчин.
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу за кожне болести
при Служби за инфективне и
кожне болести, на одређено време,
ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству,
до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

2) Медицинска сестра - техничар
за рад на Одељењу за интензивно
лечење Службе за хирургију,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене,
до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета
или одсуства са рада ради посебне
неге детета или њеног престанка
радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

за рад у Служби за правне и опште
послове Службе за правне и
економско-финансијске послове,
на одређено време - 3 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: правни факултет, VII/1 степен стручне
спреме.

4) Техничко одржавање и
дистрибуција поште

у Одсеку за правне и опште послове
Службе за правне и опште послове
при Служби за правне и економскофинансијске послове, на одређено
време ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању,
до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа.
УСЛОВИ: III степен школске спреме.

5) Радник у болничкој капели

за рад у болничкој капели
при Служби за патолошку,
патохистолошку и цитолошку
дијагностику, на одређено време - 3
месеца, због повећаног обима посла
2 извршиoцa
УСЛОВИ: основна школа, I степен.

6) Сервирка

за рад у Одсеку за припрему хране
Одељења за техничке послове
Службе за техничке, помоћне и
друге сличне послове, на одређено
време - 3 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: основна школа, I степен.
Кандидати за радна места 1 и 2, подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме), oверену фотокопију лиценце
издате од надлежног органа.
Кандидати за радно место 3, подносе: молбу
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме).
Кандидати за радно место 4, подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована), фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико је диплома
издата на девојачко презиме).
Кандидати за радна места 5 и 6, подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом и
контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су сведочанства издата на девојачко
презиме).
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ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту
Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити у затвореној коверти, са
назнаком „За оглас“, са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби пријема и
збрињавања ургентних стања

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

Кандидати за радна места 1, 2, 3 и 4, подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), oверену фотокопију
лиценце издате од надлежног органа.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Кандидати за радно место 5, подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију сведочанства
или оверену фотокопију доказа о завршеном II
степену машинско-електротехничке струке, фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована), фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства издата на девојачко презиме).

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска
сестра/техничар општег смера са положеним
стручним испитом. Кандидати су у обавези да
уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уверење Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци,
након положеног стручног испита, на пословима
пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Кандидати за радно место 6, подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију сведочанства,
фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
сведочанства издата на девојачко презиме).

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни одснос. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Оглас је објављен и
на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“ и називом и
редним бројем радног места за које се конкурише,
на горенаведену адресу.

4) Медицинска сестра - техничар

ДЕНТАЛ

2) Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку коронарне јединице
Службе за интерну медицину
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

3) Медицинска сестра - техничар
за рад на IV одељењу - специјална
хирургија, Службе за хирургију

за рад на Одељењу за болести
зависности Службе за психијатрију

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

5) Помоћни послови за техничко
одржавање

за рад у Одсеку за текуће и
инвестиционо одржавање Службе за
техничке, помоћне и друге сличне
послове
УСЛОВИ: основна школа, НК радник или II степен
машинско-електротехничке струке.

6) Одржавање чистоће у
здравственим просторијама

за рад у Одсеку за третман
медицинског отпада и одржавање
хигијене објеката и простора
Одељења за помоћне и друге
послове Службе за техничке,
помоћне и друге сличне послове
УСЛОВИ: основна школа.
Бесплатна публикација о запошљавању

18430 Куршумлија, Немањина 14
e-mail: apotekamba@hotmail.com

Радник у апотеци
за рад у Нишу
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен
стручни испит, радно искуство: 12 месеци. Рок за
пријаву: 30 дана. Телефон за контакт: 063/7741151.

Радник у апотеци
за рад у Нишу
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, положен
стручни испит, радно искуство: 12 месеци. Рок за
пријаву: 30 дана. Телефон за контакт: 063/7741151.

Национална служба
за запошљавање

18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног
обима посла
3 извршиоца

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Доктор медицине

за потребе Службе за педијатрију,
на одређено време до повратка
запослене са трудничког, односно
породиљског боловања и боловања
ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
медицински факултет; положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом, фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила,
уверење о положеном стручном испиту, извод
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена). Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62,
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе ортопедије и
трауматологије, на одређено време
до повратка са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера, положен
стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, уверење о положеном стручном
испиту, извод из матичне књиге венчаних (ако је
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)“.
13.12.2017. | Број 755 |
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-600
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Специјалиста офталмолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, специјалиста офталмологије, положен стручни испит.

Специјалиста ОРЛ
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, специјалиста ОРЛ, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко писарнице ДЗ
(соба бр. 3) на трећем спрату, Булевар маршала
Толбухина 30. Кандидати су дужни да на пријави
назначе за које радно место подносе пријаву. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли ДЗ,
поред писарнице на трећем спрату, на горенаведеној адреси. Изабрани кандидат ће бити лично
обавештен телефонским путем.

ЗУ АПОТЕКА ЈЕДАН
11000 Београд, Војводе Степе 324
тел. 060/4318-092

Фармацеутски техничар
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар за рад у апотеци, знање рада на
рачунару, положен стручни испит, пожељно радно искуство 3 месеца у апотеци. Кандидати могу
да се јаве на телефон 060/4318-092. Конкурс
остаје отворен до попуне радног места.

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ ,,БАЊИЦА”
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Спремачица - хигијеничарка
на одређено време од 3 месеца
9 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа, II степен стручне спреме, пожељно претходно радно искуство у
стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној
основној школи - II степен стручне спреме (са просечном оценом); потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење; доказ о радном искуству у струци
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну
карту (уколико лична карта поседује чип); биографију са адресом и контакт телефоном. Пробни рад
је месец дана. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити
позвани на разговор.
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ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА
ШАМАНОВИЋ“
34240 Кнић
тел. 034/510-173

Доктор медицине

Возач

за потребе Службе за дечју
хирургију

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: завршених 6 месеци обавезног лекарског стажа, познавање рада на рачунару, познавање најмање једног светског језика и лиценца.

Доктор медицине

за потребе Одсека медицинске
генетике са генетичком
лабораторијом
УСЛОВИ: завршених 6 месеци обавезног лекарског стажа, познавање рада на рачунару, познавање најмање једног светског језика и лиценца.

Доктор медицине

за потребе Одсека кардиоанестезије
са кардиохируршком интензивном
терапијом
УСЛОВИ: завршених 6 месеци обавезног лекарског стажа, познавање рада на рачунару, познавање најмање једног светског језика и лиценца.
ОСТАЛО: пробни рад у трајању од 6 месеци.
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за
које се конкурише. Приликом пријаве на конкурс
кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте,
фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.), фотокопију лиценце, фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде
о обављеном раду од стране начелника служби
здравствених установа на меморандуму, времену
проведеном на раду и оценама рада кандидата
- уколико их кандидат поседује. Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).
Приликом заснивања радног односа кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове на које се
примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Опис послова: управља санитетским возилом и
одговоран је за његову правилну и рационалну
употребу, стара се о благовременом снабдевању
погонског горива и мазива, врши одржавање
хигијене возила и опреме у возилу, врши преглед
возила на почетку смене и уписује у свеску примопредаје своја запажања и примедбе, у грејној
сезони врши ложење котла у одсуству домара,
води сервисну књижицу и путне налоге, врши
превоз болесника и медицинског особља, врши
фактурисање превоза у Е картону, поступа у складу са Правилником о безбедности у јавном саобраћају, по налогу главне сестре врши доставу
пошиљака везаних за обављање делатности ДЗ.
УСЛОВИ: завршена средња школа, III степен
стручне спреме; положен возачки испит Б категорије. Као доказе о испуњености услова кандидати
су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи, оверену фотокопију возачке дозволе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“,
34240 Кнић.

ОПШТА БОЛНИЦА
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Радиолошки техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен V и IV степен, радиолошки смер, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад или решења о упису у комору.

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: завршен V и IV степен, радиолошки смер,
положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: пријаву у којој наводе за које послове се
пријављују, кратку биографију са адресом и контак
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце за рад или оверену фотокопију решења о
упису у комору, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврду да се против
кандидата не води истражни и кривични поступак. Поред општих услова за заснивање радног
односа, утврђених Законом о раду, кандидат мора
да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
ОБ Нови Пазар. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здраственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
,,Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
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се неће разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу
бити важне за доношење одлуке о пријему. Одлука о одабиру кандидата биће истакута на огласној
табли ОБ Нови Пазар, у року од 30 дана од дана
истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ

УСЛОВИ: завршене основне академске студије
- VII/1 степен стручне спреме и стечено звање:
дипломирани социјални радник или мастер
социјални радник (VII/1 степен); једна година
радног искуства, рад на рачунару: MS Office Word,
Excel; возачка дозвола Б категорије. Кандидати
треба да уз молбу приложе потребну документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету
или уверење о стеченом образовању, фотокопију
извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ да кандидат није осуђиван,
кратку биографију, фотокопију возачке дозволе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе поштом или лично, на горенаведену адресу, са назнаком „Оглас“. Лице које
буде изабрано доставиће оверене фотокопије
наведених докумената приликом пријема у радни
однос. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Техничар

у Служби за прикупљање крви,
тестирање, производњу продуката
од крви и дијагностичких средстава,
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
Опис послова: врши припрему радног простора,
прибора и материјала потребног за рад у Заводу
и на терену; води рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно
одржавање), а према упутствима произвођача;
учествује у вођењу прописане документације;
учествује у изради периодичних извештаја;
учествује у изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји
потреба за изменом процеса рада; води рачуна
о правилном руковању медицинским отпадом
и заштити и очувању животне средине; врши
пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем у
заводу и на терену; помаже ДДК у попуњавању
упитника у Заводу и на терену; врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену;
одређује АБО крвногрупну припадност ДДК
оријентационом методом на плочици у Заводу
и на терену; врши венепункцију даваоца крви,
узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену; брине о ДДК за време и непосредно након давања крви у Заводу и
на терену; учествује у збрињавању нежељених
реакција код ДДК у Заводу и на терену; доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији
за тестирање уз спроводну листу; доставља узете јединице крви лабораторији за производњу
продуката од крви, уз спроводну листу; обавља
и друге послове из делокруга рада техничара IV
степена трансфузијског смера, сходно потребама
Завода; за свој рад одговара главном техничару одељења, главном техничару службе, шефу
одељења, начелнику службе, главном техничару
Завода и директору Завода.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат мора испуњавати и следеће
услове: завршен IV степен стручне спреме, медицинска школа лабораторијског или општег смера.
Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави
следећа документа: оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној медицинској школи
лабораторијског или општег смера, фотокопију
извода из матичне књиге рођених (није потребна овера), фотокопију личне карте (није потребна овера), кратку биографију (CV). Оглас ће бити
објављен и на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије и веб-сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаве се подносе
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас” или непосредно управи Завода за
трансфузију крви Војводине, сваког радног дана
од 8 до 12 часова.
Бесплатна публикација о запошљавању

25230 Кула, Маршала Тита 99
тел. 025/728-150
e-mail: dsk.kula@gmail.com

Социјални радник

на одређено време до повратка
запослене са боловања, односно
породиљског одсуства

ДОМ ЗДРАВЉА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове: да има
завршен медицински факултет, специјализацију
и најмање пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту у струци, да има
завршен економски или правни факултет, завршену специјализацију из здравственог права и
едукацију из области здравственог менаџмента и
најмање пет година рада у области здравствене
заштите, од чега најмање три године на пословима руковођења у здравственој делатности. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из области менаџмента у здравству,
уколико кандидат није здравствене струке, потврду о радном стажу у области здравствене заштите, уверење да кандидат није осуђиван и да се
против њега не води истрага нити је подигнута
оптужница. Пријаве и потребну документацију
доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Пољопривреда
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„ПОЉОПРОМ“ - Смиловац
37218 Скорица

Шумарски техничар - чувар шуме
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да има и IV степен стручне спреме, шумарски техничар општег смера.

Ветерина
ФАРАМАХАЛАС ДОО
24430 Ада, Виноградска 9

Дипломирани инжењер
сточарства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; најмање
једна година радног искуства; положен стручни испит; возачка дозвола Б категорије, активан
возач - пожељно. Пожељно је да је особа комуникативна, одговорна, спремна за тимски рад, али и
да поседује самосталност у раду и добре организационе способности.

Ветеринар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар; најмање једна година радног
искуства; положен стручни испит возачка дозвола
Б категорије - пожељно. Пожељно да је кандидат
комуникативан, одговоран, спремност за тимски
рад али и самосталност у раду, добре организационе способности.

Бабичар

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема - предност ветеринарски и сточарски
техничар; радно искуство на фарми је предност
али није неопходан услов; одговорност, марљивост и преданост послу.

Хигијеничар у сточарству
3 извршиоца

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме. Претходно радно искуство на фарми је предност али није
услов.
ОСТАЛО: Конкурс траје до 20.12.2017. CV слати
електронским путем на имејл: halasjvk@gmail.com.

Посао се не чека, посао се тражи
13.12.2017. | Број 755 |
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Индустрија и грађевинарство
„ФЕРБИЛД” ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 158
тел. 064/8412-149
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs

Тесар

10 извршилаца
УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме, радно
искуство најмање 3 године.

Армирач

10 извршилаца
УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме, радно искуство најмање 3 године.

Помоћни грађевински радник
10 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира
на радно искуство.
ОСТАЛО: Место рада: изградња ауто-пута, Коридор 10 - Пирот и Коридор 11 - Љиг-Лајковац;
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, радно место са повећаним ризиком,
рад ван просторија послодавца. Радни однос се
заснива на одређено време - 3 месеца. Конкурс
је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени
број телефона, особа за контакт Миле Ковачевић
или да на наведену имејл адресу доставе радну
биографију.

„ENAL-ELEKTRO“ DOO
Нови Београд
тел. 063/1828-255

Електромонтер електроинсталатер

место рада: запошљавање у
Републици Србији, након тога
упућивање запослених на
привремени рад у СР Немачку
50 извршилаца
Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електро-енергетске и мернорегулационе опреме.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро струке; радно искуство небитно. Теренски
рад, обезбеђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Кандидати могу да се јаве на број
телефона послодавца: 063/1828-255.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ
КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор

на одређено време
УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног
искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон,
лице за контакт: Александар Галић.
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„ORION WORLD“ ДОО
КРАГУЈЕВАЦ

„РАПИД” ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90
тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15 часова)
e-mail: rapidruma@yahoo.com

Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Машиниста на броду

Оператер на CNC машинама

место рада: Београд, пробни рад 1
месец

на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: одржавање мотора на броду.

Опис посла: израда делова по цртежима.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске струке (оператер на CNC машинама); обавезно радно искуство у траженом занимању - минимум 2 године; рад на рачунару: MS Office пакет
- средњи ниво; енглески језик - средњи ниво;
пробни рад 1 месец. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу
своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да
се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт:
Марина Костић.

AMD-MONTAGE ДОО

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; овлашћење за
машинисту на техничком пловном објекту.

Морнар

место рада: Београд, пробни рад 1
месец
Опис посла: послови морнара на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; положен испит
за морнара.

Руковалац техничког пловног
објекта

Стара Пазова, Ћирила и Методија 15
тел. 063/72-89-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

место рада: Београд, пробни рад 1
месец

Заваривач (TIG)

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
50 извршилаца
Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању минимум 36 месеци; пожељна возачка дозвола Б категорије (није услов);
пожељно знање немачког језика - почетни ниво
(није услов); пожељно поседовање атеста (није
услов).

Цевар - изометричар

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
20 извршалаца
Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода,
монтажа котлова.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство
у траженом занимању, минимум 36 месеци;
пожељна возачка дозвола Б категорије (није
услов); пожељно знање немачког језика - почетни ниво (није услов); познавање изометрије (скице, нацрти)
ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и
повратак након завршеног пројекта; обезбеђен
смештај и превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни здравствени прегледи за рад у
Немачкој; пуно радно време - 40 сати недељно.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем поште, мејлом или
да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Нина Јанкелић.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Опис посла: самостално управљање техничким
пловним објектом.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; овлашћење о
оспособљености - руковалац техничког пловног
објекта.

Заповедник брода унутрашње
пловидбе врсте А

место рада: Београд, пробни рад 1
месец
Опис посла: управљање техничким пловним
објектом, заповедање, одржавање реда и безбедности на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; овлашћење за
заповедника брода врсте А.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу
имејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт: Милош Сучевић, Горан
Ушљебрка.

Саобраћај и везе
„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ
Београд, Друге српске армије 3
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са
приколицом

место рада: Београд, Ваљево,
Сремска Митровица, Рума, Инђија,
Стара Пазова, на одређено време
30 извршилаца
УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз,

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Саобраћај и везе / Наука и образовање

обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина
радног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са послодавцем организован сваког радног дана од 08 до 15 часова, на
адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем поште, мејлом или да се јаве на наведени
број телефона, лице за контакт: Бобан Шапоњић.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Царице Јелене 28
e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Возач цистерне

3 извршиоца
место рада: Параћин, Бор,
Крагујевац, Краљево, Ужице, Нови
Сад, Лесковац, Врање, Панчево,
Смедерево, Чачак, Ниш, Београд Земун
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство
пожељно, возачка дозвола Е категорије, положен
ADR испит. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу доћи на разговор на горенаведену
адресу, од понедељка до петка, од 08.30 до 09.00
часова или своје радне биографије да доставе
путем поште или мејлом, лице за контакт: Ненад
Станојевић.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Бесплатна публикација о запошљавању

Б Е О Г РА Д

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714, 8416-439
e-mail: osjakovo@ptt.rs

Наставник физике

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл.
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи.
ОСТАЛО: Поред пријаве на конкурс, кандидати
треба да доставе оверене фотокопије докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса (диплому о стеченом стручном образовању,
лиценцу - уверење о положеном стручном испиту,
уверење да нису осуђивани и да се не води истрага, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина).
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена основна школа. Поред општих
услова за заснивање радног односа предвиђених
чланом 24 Закона о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом 139 тачке
1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017).
ОСТАЛО: Поред пријаве на конкурс, кандидати
треба да доставе оверене фотокопије (не старије од 6 месеци) докумената којима доказују да
испуњавају услове конкурса (сведочанство о завршеној основној школи, уверење да нису осуђивани и да се не води истрага, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених). Доказ
о здравственој способности и санитарну књижицу
доставља кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду. Пријаве слати на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ППУ ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦЕ“
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 68
тел. 062/474-104

Главни васпитач групе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 44

Васпитач

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: струковни васпитач, радно искуство
6 месеци, познавање енглеског језика (почетни ниво), пробни рад 1 месец. Пријаве слати на
имејл: decijivrticcarolija@yahoo.com, у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област
Aутоматика
УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017), Статутом Електротехничког факултета,
Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета
у Београду, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија
са списком објављених радова, копија дипломе
односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), доставити у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви
Факултета, Булевар краља Александра 73.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-058

Наставник здравствене неге

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар. Лице из ове
тачке треба да има претходно стечено средње
образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник естетске неге

УСЛОВИ: струковни васпитач или васпитач.
Пријаве слати на имејл: vrticpcelice@gmail.com, у
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Посао се не чека,
посао се тражи

УСЛОВИ: 1) Теоријска настава: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; виши естетичар
- козметичар; специјалиста фармације, специјалиста козметолог; магистар фармације, специјалиста козметолог; специјалиста доктор медицине,
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специјалиста дерматовенеролог; специјалиста
струковни козметичар естетичар. 2) Вежбе и практична настава у блоку: виши естетичар - козметичар; специјалиста струковни козметичар естетичар; струковни козметичар естетичар. Лице из
подтачке (2) ал. друга и трећа ове тачке треба да
има претходно стечено образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита за образовни
профил козметички техничар.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски
програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност); мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност).

Наставник здравствене неге

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра; местер медицинска сестра; виша медицинска сестра
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар. Лице из ове
тачке треба да има претходно стечено средње
образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.
ОСТАЛО: За пријем у радни однос кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017), одредбама Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада здравство и социјална
заштита (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр
21/2015 и 11/2016), Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 5/91...11/08, 5/2011,
8/2011, 9/2013...16/2015) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 8/2015 и 2/2017); да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да поседују држављанство РС; да имају
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар који
се налази на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја на адреси http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc потребно је приложити:
краћу биографију; доказ о врсти и степену струч-
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не спреме (диплома и додатак дипломи); уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности прибављено од
стране надлежног органа МУП-а; доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (диплома издата на српском језику, односно, доказ о знању српског језика који је издала
овлашћена институција. Сви наведени докази који
се достављају уз пријаву морају бити у оригиналу
или овереном препису. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријаве са траженом документацијом достављати
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”, искључиво поштом на
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. У
складу са чл. 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од 8 дана
од истека рока за подношење пријаве на конкурс.
Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
које упућује на проверу психолошке способности
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања применом стандардизованих
поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 44
e-mail: decijivrticcarolija@yahoo.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, занимање
медицинска сестра - васпитач; радно искуство
од 6 месеци. Пробни рад у трајању од 1 месеца.
Рад у сменама. Рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс слати на имејл адресу:
decijivrticcarolija@yahoo.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну
област Индустријско и менаџмент
инжењерство
Редовни професор за ужу научну
област Маркетинг, односи с
јавношћу и мултимедијалне
комуникације
УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је претходне степене студија завршило са просечном
оценом најмање 8, односно које има најмање три
године педагошког искуства на високошколској
установи, има научни назив доктора наука; има
научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама;
више научних радова од значаја за развој науке
у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат
студија, патент оригинални метод, и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографију, практикум или
збирку задатака за ужу научну област за коју се
бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима; има и већи

број научних радова који утичу на развој научне
мисли у ужој области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; већи број научних радова и саопштења
изнетих на међународним или домаћим научним
скуповима; објављен уџбеник или монографију
или оригинално стручно остварење, остварене
резултате у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету; учешће у завршним радовима на
специјалистичким и мастер академским студијама и способност за наставни рад. Кандидати уз
пријаву треба да приложе: диплому о завршеним
претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области, биографију, списак
радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област
Рачунарски интегрисана
производња и логистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном
оценом најмање 8, односно које има најмање три
године педагошког искуства на високошколској
установи, има научни назив доктора наука; које
има научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад. Кандидати
уз пријаву треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном
оценом и стеченом научном називу доктора наука
из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област
Рачунарска статистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације, који је сваки од претходних нивоа
студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8, који има смисао за наставни рад.
Уз пријаву приложити: диплому о завршеним
претходним степенима студија са просечном
оценом или о стеченом академском називу
магистра; потврду о уписаним докторским студијама; за студенте са завршеним магистарским
студијама - потврду о прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; списак радова и
саме радове.

Сарадник у настави за ужу
научну област Електронско
пословање

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом
најмање 8. Кандидат је дужан да уз пријаву приложи: диплому о завршеним студијама првог степена студија са просечном оценом; потврду да је
студент мастер академских или специјалистичких
студија и биографију.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету,
Критеријумима за стицање звања наставника
на Унивезитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником
о организацији и систематизацији послова на
Факултету. Сви прилози достављају се у елек-

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

тронској форми, на CD-у. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
11000 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2552-561

Наставник клавира

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани музичар - пијаниста, академски музичар - пијаниста, мастер музички уметник,
професионални статус - клавириста. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 18/13 и 2/17). Кандидати подносе:
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених; извод из казнене евиденције од
надлежне полицијске управе, те доказ о знању
српског језика, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Пре закључења
уговора о раду подносе и доказ о испуњености
услова из члана 139 ст. 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се односе у
Секретаријату ОМШ „Владимир Ђорђевић“, Београд, Ватрослава Јагића 5 или шаљу поштом, са
повратницом, уз назнаку „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ
ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Асистент за ужу уметничку
област Сликарство, за предмете
Цртање и Сликање
на период од 3 године

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета уметности,
Статутом Факултета и другим правним актима
Универзитета и Факултета и способност за рад у
настави. Кандидати уз пријаву прилажу и доказе
о испуњености услова конкурса, оверену копију
дипломе, одн. уверења о дипломирању, уверење
да је кандидат студент докторских студија, биографију, библиографију на формулару који се
може преузети у Секретаријату. Кандидати су
дужни да на расписан конкурс поднесу пет оригиналних сликарских радова, мапу цртежа (десет
табли) и CD са предатим радовима. Пријаве са
документацијом се подносе Факултету ликовних
уметности у Београду, Париска 16, од 10 до 14
сати, а радови у Булевар војводе Путника 68, на
Сликарском одсеку, од 10 до 14 сати, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

БОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19300 Неготин
Миомира Радосављевића Пикија 9
тел. 019/544-185, 019/545-189

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) односно: да
има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; да кандидат
испуњава услове за наставника те врсте школе и
подручја рада коме школа припада, да има дозволу за рад наставника, педагога или психолога
(стручни испит, тј. лиценца за рад), да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије,
да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са радном биографијом, кандидат је у обавези да приложи:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду да има најмање осам година рада у
области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, оквирни план
рада за време мандата (факултативно). Уверење
о неосуђиваности прибавља школа пре доношења одлуке о избору, а лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима подносе се препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је
15 дана. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе.

ГЊИЛАНЕ

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Церница

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове:
прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће високо образовање за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то студије другог степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет, студије другог степена из

области педагошких наука са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет, или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године за наставника, педагога
или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе;
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Уз формулар за пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, потврду о радном искуству,
преглед кретања у служби са биографским
подацима, CV са планом рада за врема мандата.
Непотпуна и ненеблаговремена документација
неће се узимати у разматрање. Кинкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМЧИЛО ПОПОВИЋ”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/562-376

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139 ст.
1 тач. 1 и чл. 140 ст. 1 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања - одговарајуће високо образовање стечено: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017) - да је професор, односно дипл.
филолог за енглески језик и књижевност, дипл.
проф. енглеског језика и књижевности, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер проф. језика
и књижевности (студијски програм или главмо
предмет/профил енглески језик), дипл. филолог
англиста - мастер, мастер проф. језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и
култура); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
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дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу
документацију: попуњени и одштампани пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново), кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми или уверење о стеченом високом образовању, уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу,
пре закључења уговора о раду), доказ о знању
српског језика уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Фотокопије морају
бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи, у складу са чл. 154 ст. 2
Закона. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови“
Националне службе за запошљавање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Писане пријаве могу се доставити путем поште или донети лично, на адресу
школе: ОШ „Момчило Поповић Озрен“ Параћин,
Глождачки венац 23а, са назнаком „За конкурс за
_______” (уписати назив радног места за које се
конкурише).

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/562-376

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године, односно до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, најмање средње у четворогодишњем
трајању; да има завршен прописани програм
обуке за педагошког асистента; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
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давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да достави следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део
Ново), кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, сертификат
или оверену фотокопију сертификата, издатог
од стране Министарства просвете, о савладаном
програму обуке за педагошке асистенте; уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности за дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона, које
издаје надлежна служба МУП-а; доказ о знању
српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Фотокопије
морају бити оверене и не старије од 6 месеци.
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи, у складу са чл. 154 ст. 2
Закона. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Писане пријаве
могу се доставити путем поште или донети лично,
на адресу школе: ОШ „Момчило Поповић Озрен“,
Параћин, Глождачки венац 23а, са занаком „За
конкурс за _______” (уписати назив радног места
за које се конкурише).

ГИМНАЗИЈА
35250 Параћин
Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-549

Наставник биологије

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
са 45% радног времена (35%
наставник биологије и 10% стручни
сарадник - библиотекар)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, број
88/2017), и то: 1) да је стекао високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање чети-

ри године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице
из тачке 1) подтачка (2) одељка „Услови“ мора
да има завршене студије првог степена из научне
односно стручне области за одговарајуће предмете, односно групу предмета; да има степен и врсту
образовања у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни преглед“, бр. 15/13, 11/16 и
2/17). Пријавни формулар Министарства у складу
са чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања. Услови у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017): да
кандидат има одговарајуће образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о стеченом високом
образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду), доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику). Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити
лично у секретаријат школе, у затвореној коверти,
са назнаком: „За конкурсну комисију“ на адресу:
Гимназија, 35250 Параћин, Бранка Крсмановића
бб. Лице за контакт: Снежана Дачић, директор или
Ивана Николић, секретар, 035/568-294, 563-549.

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“
23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Наставник корепетиције

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани
музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер музички уметник, професионални ста-
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тус - клавириста; кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС;
знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену
фотокопију уверења о стеченом образовању, уверење или потврду да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких или методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или уверење високошколске установе да кандидат има
положен испит из психологије и из педагогије;
доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се
остварује образовно-васпитни рад). Лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду и доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична
дела. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Ораховац
тел. 029/277-919

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава прописане услове из члана 122
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17), а у вези са
члановима 139 и 140 став 1 и 2 наведеног Закона
о основама система образовања и васпитања (у
даљем тексту: Закон). За директора школе може
бити изабрано лице које има одговарајуће високо
образовање, стечено на: 1) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, 2) основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да испуњава услове за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога школе; да има дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, васпитача и стручног сарадника;
обуку и положен испит за директора установе ;
најмање осам година рада у установи на посовима
образовања и васпитања након стеченог одговаБесплатна публикација о запошљавању

рајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Комисија за избор директора цениће
и доказ о резултату стручно-педгошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), као доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора и оцену спољашњег вредновања, ако је
кандидат претходно обављао дужност директора
школе. Изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона, за наставника те врсте школе, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад); обука и положен испит за директора; потврду да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
односно за лице које испуњава услове из члана
122 став 6 Закона, потврду да има најмање десет
година радног искуства у области образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања: лекарско уверење (не старије од шест
месеци); уверење из суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора (не
старије од шест месеци); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; план и програм рада
директора школе, остала документа која могу
послужити као доказ о стручним и организаторским способностима; доказ о резултату стручнопедагошког надзора кандидата; доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс
за избор директора школе“, лично или поштом.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, од 13.00 до 17.00 часова, на телефон:
029/277-919. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ШАРСКИ ОДРЕД“
38157 Брезовица, Севце
тел. 0290/74-200

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове
који су предвиђени у члану 59 став 2 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично занимање, 68/15 и 62/16 -УС)
и члану 46 став 1 и 2 Статута ОШ „Шарски одред“
- Севце.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву на
конкурс доставе следећа документа: оверен препис дипломе о завршеном високом образовању;
оверен препис извода из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; лекарско уверење, не старије од 6 месеци;
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривично дело за које је
изречена казна затвора у трајању дужем од три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење да поседују дозволу за рад
(лиценцу) за наставника, педагога или психолога;
потврду о радном стажу (потребно је да кандидат
има најмање пет година радног стажа у области
образовања и васпитања) и положен испит за
директора. Кандидат који буде изабран за директора школе ступиће на дужност после добијања
сагласности, уколико министар просвете да
сагласност на избор. Мандат директора траје 4
године и почиње да тече од дана ступања на дужност. Стамбено питање за кандидата који буде
изабран није обезбеђено. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања од стране Националне
службе за запошљавање у публикацији „Послови“. Неблаговремена и непотпуна документација
неће бити разматрана. Пријаве на конкурс слати
на адресу: Основна школа „Шарски одред“, Севце, 38157 Брезовица, уз обавезну назнаку „Пријава на конкурс“. Све додатне информације у вези
са конкурсом могу се добити на горенаведени број
телефона.

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
38420 Драгаш

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: може се пријавити кандидат који
испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17); да има
одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17), за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност),
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања; да има психич13.12.2017. | Број 755 |
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ку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС.
ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења посебног уговора о међусобним
правима и обавезама. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, комисија цени
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника).
Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доставити: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе; оверен препис дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању,
не старије од 6 месеци; оверен препис уверења
о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу (дозволи за рад), не старије од 6 месеци;
оверену фотокопију уверења о положено миспиту за директора (пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора школа
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора школе), не старије од 6 месеци; потврду о радном искуству - најмање осам
година радног искуства у области образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење да се против кандидата не води
истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда, не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за примање и давање
мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, што онемогућава
рад у образовању, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених са холограмом;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао
дужност директора школе; уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора, не старије од
6 месеци). Рок за подношење пријава је 15 дана
од објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Небојша Јерковић“, 38420 Драгаш или доставити
лично код секретара школе.
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ПОЉОПРИВРЕДНА
САВЕТОДАВНА И
СТРУЧНА СЛУЖБА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА ДОО
38220 Косовска Митровица
Цара Душана 10
тел. 028/497-031
е-mail: pskm@open.telekom.rs
www.psss.rs

Саветодавац ратарства и
повртарства

на одређено време од 12 месеци,
са могућношћу продужетка, на
територији Косовскомитровачког
округа
Опис послова: обавља саветодавне послове из
области ратарства и повртарства, ради подизања
општег знања пољопривредних произвођача у
примени одговарајуће технологије гајења биљака, обавља едукативне активности на унапређењу
пољопривредне производње на одабраним и осталим пољпривредним газдинствима, кроз давања
препорука и стручних савета, организовање и
одржавање предавања, семинара, радионица и
издавање стручних публикација, као и кроз друге
облике јавног информисања, врши увођење нових
сортимената извођењем демонстрационих огледа
у биљној производњи, врши испитивање Ph вредности земљишта, припрема и доставља месечне
и кварталне извештаје о свом раду, ствара базу
података из делокруга рада одељења и службе
ажурира је и архивира, учествује у креирању портала стручне службе, прикупљање и дисиминација
података за тржишно-информациони систем у
пољопривреди, праћење и извештавање о сезонским пољопривредним радовима (Eurostat), спроводи мере аграрне политике, обавља и друге мере
у складу са Законом о ратарству и повртарству,
оавља и друге послове из делокруга рада Службе,
по налогу директора.
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет,
смер ратарство - повртарство, са одговарајућим
радним искуством од 1 године, да кандидат поседује лиценцу за обављање саветодавних послова
у пољопривреди, познавање рада на рачунару,
возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву доставити следећа документа, у оригиналу или оверене
фотокопије: диплому, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није кажњаван за кривична дела, уверење
о здравственом стању, лиценцу за обављање
саветодавних послова у пољопривреди. Пријаве
са доказима о испуњености услова подносе се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса,
на горенаведену адресу.

них кандидата за избор у звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство на
универзитету, 3. позитивна оцена педагошког
рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (уколико га је
било), 4. објављена два рада из научне области
за коју се бира, у периоду од избора у звање
доцента, у часописима категорије М21, М22 или
М23, 5. најмање један рад објављен у часопису
који издаје Медицински факултет Универзитета у
Приштини, са привременим седиштем у Косовској
Митровици, у којем је кандидат првопотписани
аутор рада, 6. оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту, 7. од стране
наставно-научног већа факултета одобрен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака (све са ИСБН бројем), за ужу научну област за
коју се бира. Изборни услови: кандидат за избор
у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који
морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити
доказе о испуњености услова из става 2 конкурса.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри
Динана бб или предајом Архиви Факултета.

К РА Г У Ј Е В А Ц

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „РАДА ШУБАКИЋ”
34230 Гружа
тел. 034/515-507

Конкурс објављен у публикацији „Послови“
бр. 751, дана 15.11.2017. године, поништава се за радно место: наставник српског
језика и књижевности са 94,44% радног
времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог. У осталом делу конкурс је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац
Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Оглас објављен у публикацији „Послови“
бр. 746, дана 11.10.2017. године, за наставника у звање доцента, за ужу научну област
Примењено рачунарство, на одређено време од 5 година, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб

Ванредни професор за ужу
научну област Фармакологија
Ванредни професор за ужу
научну област Орална хирургија
УСЛОВИ: У звање ванредног професора може
бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1. испуњени услови за избор
у звање доцента, 2. приступно предавање из
области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријавље-

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

Наставник виоле

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (нега детета)

Наставник клавира/корепетитор

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство
и нега детета)

Наставник клавира

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство
и нега детета)

Наставник клавира

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (трудничко,
породиљско и нега детета)

Наставник корепетитор

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство
и нега детета)

Наставник солфеђа и теорије
музике

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (трудничко,
породиљско и нега детета)

Наставник солфеђа и теорије
музике

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (неплаћено одсуство)

Наставник солфеђа

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство
и нега детета)

Наставник соло певања

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, са 80% радног
времена, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (обављање
дужности помоћника директора), на
одређено време

Наставник хармонике

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, са 20% радног
времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана (обављање дужности
помоћника директора)
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник виолончела

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, са 50% радног
времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60
дана (трудничко, породиљско и нега
детета)

Библиотекар

у основној музичкој и средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (избор на функцију)
УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број 88/17), у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима
прописаним законом, и то ако има: одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; и да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос. Одговарајуће образовање има
лице које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања. Ближи услови
у погледу степена и врсте образовања наставника за послове за које је конкурс расписан предвиђени су: Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/13
и 2/2017), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним и уметничким школама у
подручју рада култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
16/15, 11/16 и 2/17), Правилником о степену и
врсти стручне спреме наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16, и 2/17), Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12 и 15/13).
За обављање послова наставника на одређено
време, ради замене одсутног запосленог може
конкурисати и лице које није стекло лиценцу, уз
достављање доказа о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 142 Закона о основама
система образовања и васпитања).
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом,
кандидат треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатка
дипломи (за завршене мастер студије), односно
уверење о дипломирању уколико диплома још
није издата; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о

држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да лице зна српски језик (доказ је приложена диплома о стеченом образовању, а уколико је диплома стечена
на другом језику доказ је потврда или сведочанство средње школе), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела
наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о сновама
система образовања и васпитања. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc
који
се
одштампан доставља школи заједно са потребном документацијом. Кандидати који буду позвани од стране школе дужни су да приступе провери
психофизичких способности коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да
у пријави наведу контакт телефон, како би били
обавештени о поступку провере психофизичких
способности. Пријаве кандидата који не приступе
провери психифизичких способности неће се разматрати. Документа се предају у оригиналу или у
овереној фотокопији, путем поште или непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на
горенаведену адресу.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу уметничку област
Графички дизајн

са 50% радног времена, на одређено
време од годину дана
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање
8, који је у току студија показао интересовање за
уметнички рад из дисциплине за коју конкурише
и који познаје један од светских језика. Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом
образовању и остали обавезни, општи и посебни
услови предвиђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. II-01/360од 28.04.2017. године - www.kg.ac.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од
30.08.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком
о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр.
01-1232 од 10.04.2017. године, Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити
на наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије
диплома свих нивоа студија, фотокопија личне
карте и очитана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом
72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета
у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о
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педагошком раду (за кандидате који су у радном
односу на ФИЛУМ-у), потврда о радном искуству,
доказ о познавању једног од светских језика
- (сертификат или потврда факултета и слично). Сву конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: Модел са утврђеном
структуром фолдера (ЗИП) http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који
не испуњавају услове конкурса неће се узимати
у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића
бб. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ
НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању ванредног
професора, за ужу научну
област Машинске конструкције и
механизација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни
назив доктора наука из научне области за коју
се наставник бира. Општи предуслов: Кандидат
мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4
Закона о високом образовању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статута
Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или уверења о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или
уверење о претходно завршеним нивоима студија; оверена фотокопија личне карте или очитана лична карта; биографију, доказ о педагошком
искуству са навођењем послова које је кандидат
обављао, ако кандидат има педагошког искуства,
оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког искуства, списак стручних и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела
и друге доказе којима се доказује испуњеност
прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или овереној копији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Сву документацију са доказима
о испуњености услова конкурса сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми,
на компакт диску - CD-у у складу, са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити
на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000
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Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава
на конкурс“. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и на
интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

К РА Љ Е В О

ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1
тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана,
чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017).
Степен и врста образовања морају бити у складу
са чл. 3 ст. 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17).
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да поседује
уверење о држављанству (у оригиналу или овереној копији); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора
о раду са изабраним кандидатом); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази
у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
оверен препис (копију) дипломе о завршеном
образовању са исправом којом се доказује да је
кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци
- оригинал или оверена копија). Доказ да канди-

дат није осуђиван за напред наведена кривична
дела, извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе. Доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Пријаве
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа. у публикацији „Послови”, лично или
поштом на адресу: ОШ „Живан Маричић“, 36221
Жича, Жички пут бб. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За
додатне информације обратити се секретаријату
школе на телефон 036/5817-317.

КРУШЕВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-843

Наставник машинске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка радника са функције
директора школе

Наставник машинске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају документацију из тачке 3 у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, лично
или на горенаведену адресу. Кандидат за радно
место наставника машинске групе предмета треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговарајуће образовање (предвиђено Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
Машинство и иобрада метала); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; докази о испуњености
услова из тачке. Уз пријаву кандидати треба да
доставе оверене преписе: диплома о стручној
спреми, уверење - потврда о неосуђиваности,
уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, потврда високошколске установе којом се потврђује да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у скла-
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ду са Европским системом преноса бодова или
оверени документ да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима у НСЗ Крушевац.

ПУ “БИСЕРИ” ТРСТЕНИК
Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134, 714-930

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане
чланом 122, а у вези са члановима 139 чл. 140 ст. 1,
2 и 3 и члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ број 88/2017), и
то: да има одговарајуће образовање за васпитача
илил стручног сарадника стечено: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
педагошких наука - ова лица морају имати завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање од 10. септембра 2005. год. Лица из тачке 1) подтачка (2)
морају имати дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 8 година рада у
предшколској установи на посовима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања. 3) За директора може да се кандидује
и васпитач са стеченим одговарајућим високим
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне),
студијама у трајању од 3 године или вишем образовању. Ова лица морају да имају дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 године рада у предшколској установи да
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Лице треба да има
и психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство РС; да зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
Директора установе именује министар на период
од 4 године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању - обавезно; оверен препис/
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника - обавезно; потврду о
радном искуству на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања
- обавезно; доказ о неосуђиваности правноснажБесплатна публикација о запошљавању

ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (чл. 139 ст.
1 тач. 3 Закона - обавезно); доказ о држављанству
(уверење о држављанству); преглед кретања у
служби са биографским подацима, доказе о својим
стручним и организационим способностима. Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Управни одбор ће посебном одлуком образовати комисију за избор директор, која има непаран број чланова и спроводи поступак за избор директора, и то
обраду конкурсне документације, утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор директора, обавља интервју са кандидатима и прибавља
мишљење васпитно-образовног већа о пријављеним кандидатима. Сви кандидати ће писаним
путем, по доношењу одговарајућих одлука по конкурсу, бити информисани о резултатима конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Приајве слати на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава на конкурс за
избор директора установе износи 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

ЛОЗНИЦ А

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за рад у припремном предшколском
програму у Великом Селу и у
Чокешини
2 извршиоца
УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017) и једна година рада
на пословима васпитача. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању, не старије од 6 месеци; оригинал
или оверену фотокопију уверења, не старије од
шест месеци, из полицијске управе - да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од шест месеци; уверење
о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о једној
години рада на пословима васпитача (копија уговора о раду или стручном оспособљавању, потврда послодавца), кратку биографију. Кандидати

попуњен пријавни формулар који је објављен
на сајту Министарства просвете, науке и технилошког развоја са одговарајућом документацијом
шаљу на адресу установе, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Оглас објављен 15.11.2017. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: васпитач, на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, за рад у припремном предшколском
програму у целодневном боравку у објекту
„Бамби” у Лозници. Остали делови огласа
остају непромењени.

НИШ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“12. ФЕБРУАР”
18000 Ниш, Београдска 22
тел. 018/251-225

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 139 и
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника у техничкој
школи, за педагога или психолога, и то: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (лице
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад; дозвола за рад наставника или стручног сарадника;
обука и положен испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност); најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат уз пријаву треба да достави: уверење о држављанству РС (не старије од
6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о неосуђиваности (не старији од 6 месеци), потврду да
има најмање 8 година рада у области образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, радну биографију, оквирни план рада
за време мандата. Уколико се на конкурс јавило
лице које је претходно обављало дужност дирек13.12.2017. | Број 755 |
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тора, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, као и доказ да није правоснажно
осуђивано за привредни преступ у вршењу раније
дужности. Рок за пријаву: 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
18311 Сићево
тел. 018/4671-698

Андрагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године; држављанство Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву се прилаже следећа документација: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије; радна биографија; оригинал или оверена
копија извода из матичне књиге рођених, односно венчаних; оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверена копија дипломе о стеченом средњем
образовању у трајању од 4 године; уверење Одсека за аналитику и полицијске евиденције надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве предати непосредно
школи или слати путем поште на горенаведену
адресу. Одлука о избору кандидата биће донета у
складу са чланом 154 став 2-7 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017).

НОВИ СА Д

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ И
ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ИЗ
СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
21205 Сремски Карловци
Митрополита Стратимировића 110

Професор струковних студија за
ужу научну област Комуникације
и хуманистика
за 50% радног времена

УСЛОВИ: научни назив доктора наука, објављени
стручни и научни радови из уже научне односно
стручне области. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл.
74 Закона о високом образовању и чл. 37 Статута
Високе школе. Документи који се прилажу уз молбу за конкурс: извод из матичне књиге рођених,
извод из књиге држављања Републике Србије,
диплома или оверена копија дипломе, објављени
стручни и научни радови. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса (биографија са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала документација), достављају се на горенаведену адресу.

НОВИ ПА ЗАР

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Библиотекар школе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсутва
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове на основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена беусловна кана
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
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против правог саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике
Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитини рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стечној стручној спреми, потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
систем преноса бодова. Доказ о психичкој, физичкој и здраственој способности доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о
несуђиваности, из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Ближе информације
о конкурсу могу се добити на горенаведеној адреси. Пријаве на конкурс послати у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији ,,Послови“.
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Наставник у звању доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Теоријска и
примењена физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физичке струке, услови прописани чланом 74 Закона
о високом образовању, подзаконским актима и
општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Пројектовање
и испитивање машина и
конструкција, транспортна
техника и логистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани чланом 84 Закона о
високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса), краћу биографију, библиографију
(списак радова), оверене фотокопије диплома и
додатака дипломама на свим нивоима студија,
дипломама стеченим у иностранству потребно
је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе, фотокопирану или очитану
личну карту, остале доказе о испуњености услова
конкурса, као и фотокопије објављених научних,
односно стручних радова у научним часописима,
зборницима или саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима са рецензијом,
односно признатих уметничких дела, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената,
оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника,
монографија, практикума или збирки задатака за
ужу област за коју се бира. Сви кандидати за конкурс за заснивање радног односа и избор у звање
наставника треба да попуне електронски образац
са подацима о кандидату који се налази на сајту
Универзитета у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje) и исти пошаљу не имејл: opstaftn@uns.
ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат испуњава
у електронском формулару неопходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде и
сл. Комисија ће разматрати само благовремене и
потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора
о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу, за
сваки конкурс посебно.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач

43 извршиоца
УСЛОВИ: за пријем у радни однос наставника,
васпитача и стручног сарадника прописани су чл.
139, 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017)
и чл. 20 Закона о изменама и допунама Закона
о предшколском образовању и васпитању („Сл.
гласник РС“, бр. 18/10 и 101/17): одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије),
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), студијама у трајању од три
године, више образовање, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године - васпитач, у складу са законом.

Медицинска сестра - васпитач
33 извршиоца

УСЛОВИ: за пријем у радни однос наставника,
васпитача и стручног сарадника прописани су чл.
139, 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017)
и чл. 20 Закона о изменама и допунама Закона
о предшколском образовању и васпитању (“Сл.
гласник РС” бр. 18/10 и 101/17): стечено средње
образовање у трајању од четири године - медицинска сестра васпитач оспособљена за рад са
децом узраста од шест месеци до две године; са
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децом узраста од две до три године лице које има
средње образовање (медицинска сестра - васпитач) и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије),
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач.

Координатор правних, општих и
кадровских послова
дипломирани правник

УСЛОВИ: за пријем у радни однос наставника,
васпитача и стручног сарадника прописани су чл.
139, 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017)
и чл. 20 Закона о изменама и допунама Закона
о предшколском образовању и васпитању (“Сл.
гласник РС” бр. 18/10 и 101/17): стечено високо
образовање из научне области правних наука на
студијама другог степена, односно са завршеним
високим образовањем на основним студијама по
пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005 .године, односно са стеченим високим
образовањем на основним академским студијама
и степена у трајању од четири године; 3 године
радног искуства.

Технички секретар
(административно-финансијски
радник)
УСЛОВИ: за пријем у радни однос наставника,
васпитача и стручног сарадника прописани су чл.
139, 140 и 141.Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017)
и чл. 20 Закона о изменама и допунама Закона
о предшколском образовању и васпитању (“Сл.
гласник РС” бр. 18/10 и 101/17): стечено средње
образовање у трајању од четири године и познавање рада на рачунару. Поред општих услова
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24
Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и
услове прописане чл. 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4,
5 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства, доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству и уверење
о неосуђиваности за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 које издаје надлежна служба
МУП-а. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и санитарну књижицу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Писане пријаве могу се доставити путем
поште или донети лично на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ и навођењем радног
места за које се кандидат пријављује.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МАРИЈА ТРАНДАФИЛ”
21203 Ветерник, Паунова 14

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује: одговарајуће
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, то
јест високо образовање стечено: 1) на студијама
другог степена -мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
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студије и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да испуњава услове за наставника
основне школе, педагога или психолога; да има
дозволу за рад (лиценцу) наставника; лиценцу за
директора школе (кандидат који ту лиценцу не
поседује може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора школе положи у року од
две године од дана ступања на дужност); психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог закона, то јест високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет
година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); оргинал или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту: потврду о радном
искуству; оригинал или оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) - ако
кандидат поседује; оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања
(само за кандидате на конкурсу који су претходно
обављали дужност директора школе); оригинал
или оверену фотокопију лиценце за директора
школе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима (нео-

бавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања прибавља установа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу школе,
са назнаком: “Конкурс за директора школе”. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
21460 Врбас, Палих бораца 34

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл 139 и чл. 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 108/2015): да има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске сту дије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: 1. студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, ултрадисциплинарне, трансдисциплинарне сстудије другог степана које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 1. на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице из става 1
тачка 1) подтачка 2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за примање или давање
мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Рапублике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Дужност
директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2
Закона за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућем
образовањем из чл. 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из чл.
140 став 3 Закона за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
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сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оригинал или
оверену фотокопију дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценца); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не
садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе); оригинал уверење о држављанству Рапублике Србије
(не старије од 6 месеци); оригинал уверење да
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој је претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
доношења решења о одређивању притвора пре
доношења оптужног предлога пред надлежним
судом (не старије од 6 месеци); оригинал уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за примање и давање
мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању (не старије од 6 месеци);
потврда о радном искуству - најмање осам година
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о знању
српског језика, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; доказ о
испуњености услова да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о међусобним правима и обавезама директора
установе. Изабрани кандидат ступа на дужност по
окончаном поступку избора регулисаног законом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу
или лично код секретара школе, радним даном
од 9 до 13 часова. На пријави обавезно назначити - “Пријава на конкурс за директора”. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 (петнаест) дана
од дана објављивања конкурса.
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ПАНЧЕВО

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ ОДРАСЛИХ
“СВЕТИ САВА”

ОШ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Браће Јовановића 75
e-mail: osstevica@mts.rs
тел. 013/319-166

21000 Нови Сад, Огњена Прице 7

Наставник разредне наставе

Наставник математке

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка радника са функције
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за
пријем у радни однос из члана 139 и одговарајуће
образовање и услове из чл. 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), члана 3 Правилника о степену и врсти образовања и васпитања и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017), члана 6 Правилника о
условима у погледу простора, опреме, наставних
средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање
наставног плана и програма основног образовања одрсалих (“Сл. гласник РС”, бр. 13/2013 и
18/2013).
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете и исти, одштампан и попуњен, са потребном документацијом,
шаље установи. Документација: оригинал или
оверена фотокопија одговарајуће дипломе о
образовању (додатак дипломи или потврда
факултета), којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да
је кандидат положио стручни испит, односно
испит за лиценцу; уверење - извод из казнене
евиденције МУП-а, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; оргинал или оверена фотокопија уверења о
држављанство Републике Србије, не старија
од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија
уверења о завршеном интегралном програму
обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одрсалих, Модул 1
и Модул 2; доказ о познавању српског језика
на коме се изводи настава (диплома издата и
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице
положило испит из српског језика са методиком, оригинал или оверена фоткопија). Након
истека рока није могуће доставити доказе о
испуњености услова из конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на горенаведену адресу.

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, даље Закон),
као и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017), и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије): (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије и да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о неосуђиваности (не старији
од шест месеци); доказ о знању српског језика
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду). Напомена: у складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа, неће
се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ „Стевица
Јовановић”, Панчево, Браће Јовановића 75, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.
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Наука и образовање

Педагог школе

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене
која обавља функцију помоћника
директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, даље Закон),
као и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017), и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије): (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије и да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању;
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности (не старији од шест
месеци); доказ о знању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику).
Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. У складу са чл. 154
и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, наке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу
школе: ОШ „Стевица Јовановић”, Панчево, Браће
Јовановића 75, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26204 Опово, Братства јединства 14
тел/факс: 013/681-512

Наставник српског језика

са 94,44% радног времена у настави
и 5% радног времена у библиотеци,
ради замене одсутног запосленог до
повратка са боловања, а најдуже до
31.08.2018. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и услове у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са
адресом и контакт телефоном; оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају школи. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна
школа „Доситеј Обрадовић”, Опово, Братства
јединства 14, у року од 8 дана од објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Наставник физичког васпитања и
образовања - изабрани спорт

са 30% радног времена, ради замене
одсутног запосленог до повратка са
боловања, а најдуже до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и услове у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-

на дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о
неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић”, Опово, Братства јединства 14, у року од 8
дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и услове у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са
адресом и контакт телефоном; оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају школи. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна
школа „Доситеј Обрадовић”, Опово, Братства
јединства 14, у року од 8 дана од објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
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Наука и образовање

Сервирка

са 38% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог са боловања, а најдуже
до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и услове у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић” Опово, Братства јединства 14, у року од 8
дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

Секретар школе

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: звање дипломирани правник - мастер
или дипломирани правник који је стекао образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; положен стручни испит за секретара установе, правосудни или стручни испит за запослене
у органима државне установе или државни стручни испит; 5 година радног искуства на пословима
секретара у образовним установама; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
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против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
уз пријаву на конкурс треба да доставе, у оригиналу или овереним фотокопијама које нису старије од 6 месеци: доказ о стеченом одговарајућем
образовању, доказ о положеном стручном испиту за секретара установе, положеном правосудном испиту или положеном стручном испиту за
запослене у органима државне установе или
положеном државном стручном испиту; потврду
о радном искуству (оригинал); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; доказ
о неосуђиваности; радну биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете.
Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Лекарско уверење о поседовању физичке, психичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци) тражиће се
накнадно, пре закључења уговора о раду за кандидата који буде изабран. Пријаву са потребним
прилозима кандидат треба у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошлавање „Послови” да достави на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација се неће враћати кандидатима.

Наставник математике

са 89% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, предвиђено
Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012
и 15/2013), односно да је: професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар за математику
економије; 2 године радног искуства у настави,
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз
пријаву на конкурс треба да доставе, у оригиналу
или овереним фотокопијама које нису старије од
6 месеци: доказ о стеченом одговарајућем образовању, уверење о положеном стручном испиту
(ако поседује), потврду о радном искуству (оригинал), извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ о неосуђиваности, радну
биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају

школи. Лекарско уверење о поседовању физичке, психичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци)
тражиће се накнадно, пре закључења уговора о
раду, за кандидата који буде изабран. Пријаву
са потребним прилозима кандидат треба у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови” да достави на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Документација се неће враћати
кандидатима.

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је: професор физике, дипломирани физичар, професор
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основа технике,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике о основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу, дипломирани физичар за општу
физику, дипломирани физичар за теоретску и
експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање,
дипломирани астроном; 2 године радног искуства у настави; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе, у оригиналу или овереним фотокопијама
које нису старије од 6 месеци: доказ о стеченом
одговарајућем образовању, уверење о положеном стручном испиту (ако поседује), потврду о
радном искуству (оригинал), извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
о неосуђиваности, радну биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете.
Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Лекарско уверење о поседовању физичке,
психичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци)
тражиће се накнадно, пре закључења уговора
о раду за кандидата који буде изабран. Пријаву
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са потребним прилозима кандидат треба у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови” да достави на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Документација се неће
враћати кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”
Добрица, Светог Саве 408

Оглас објављен у публикацији „Послови“
15.11.2017, број 751, поништава се за радно место: секретар школе, са 50% радног
времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200

1. Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене са одсуства са рада ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: наставу српског језика може да изводи: (1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; (2) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; (3) професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; (4) професор
српског језика и српске књижевности; (5) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; (6) професор југословенске
књижевности и српског језика; (7) професор
југословенске књижевности са страним језиком;
(8) професор српског језика и књижевности;
(9) професор српске књижевности и језика;
(10) професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; (11) професор југословенских књижевности; (12) дипломирани филолог за књижевност и српски језик; (13) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
(14) дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; (15) мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност); (16)
мастер филолог (студијски програми: Српски
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу;
Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност); (17) мастер
професор књижевности и језика (србиста); (18)
мастер професор књижевности и језика - компаратиста. Лице из тачке 1) овог члана које
је стекло академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност;
Србистика
Бесплатна публикација о запошљавању

2. Наставник математике

за 33,33% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Наставу математике може да изводи:
(1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене; (4) дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; (5)
дипломирани математичар - информатичар; (6)
дипломирани математичар - професор математике; (7) дипломирани математичар за математику
економије; (8) професор математике - теоријско
усмерење; (9) професор математике - теоријски
смер; (10) професор математике и рачунарства;
(11) професор информатике - математике; (12)
професор хемије - математике; (13) професор
географије - математике; (14) професор физике
- математике; (15) професор биологије - математике; (16) дипломирани математичар - астроном;
(17) дипломирани математичар - теоријска математика; (18) дипломирани математичар - примењена математика; (19) дипломирани математичар - математика финансија; (20) дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор математике мастер; (23) дипломирани математичар - мастер;
(24) мастер математичар; (25) мастер професор
математике. Лице из тачке 13) овог члана које
је стекло академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из
предмета Геометрија или Основи геометрије).
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из предмета математика у подручју рада Економија, право и администрација може да изводи:
дипломирани математичар - мастер математике
финансија.

3. Наставник историје

за 30% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Наставу историје може да изводи: (1)
професор историје; (2) дипломирани историчар;
(3) професор историје - географије; (4) дипломирани историчар - мастер; (5) мастер историчар.
Лице које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске
студије историје.

4. Наставник основа
пољопривредне производње

са 30% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Наставу може да изводи: (1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; (2)
дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; (3) дипломирани инжењер
пољопривреде, смерови: ратарство - повртарство, општи или хортикултура; (4) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско - виноградарски;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за
воћарство и виноградарство; (6) дипломирани
инжењер пољопривреде за хортикултуру; (7)
дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације; (8) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта; (9) дипломирани инжењер пољопривреде - мелиоратор;
(10) дипломирани инжењер пољопривреде за
заштиту биља и прехрамбених производа; (11)
дипломирани инжењер пољопривреде, смер
заштита биља; (12) дипломирани инжењер
пољопривреде, смер или одсек за заштиту
биља; (13) дипломирани инжењер агрономије;
(14) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на
одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство
и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина или Мелиорације.

5. Наставник практичне наставе

са 89,65% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Практичну наставу може да изводи: (1)
дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; (2) дипломирани инжењер пољопривреде
за ратарство и повртарство; (3) дипломирани
инжењер пољопривреде, смерови: ратарство
- повртарство, општи или хортикултура; (4)
дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци
или смерови: ратарски и воћарско - виноградарски; (5) дипломирани инжењер пољопривреде
за воћарство и виноградарство; (6) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; (7)
дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације; (8) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта; (9) дипломирани инжењер пољопривреде - мелиоратор; (10)
дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа; (11) дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита
биља; (12) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; (13)
дипломирани инжењер агрономије; (14) мастер
инжењер пољопривреде, претходно завршене
основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство,
Хортикултура, Фитомедицина или Мелиорације.

6. Наставник предузетништва,
организације производње и
организације са менаџментом,
лековитог и зачинског биља

са 40% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Наставу може да изводи дипломирани
инжењер пољопривреде, сви одсеци или смерови.

7. Наставник заштите биља у
подручју рада Пољопривреда,
производња и прерада хране

са 15% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године.
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УСЛОВИ: Наставу може да изводи (1) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља
и прехрамбених производа; (2) дипломирани
инжењер пољопривреде смерови: заштита биља,
ратарско-повртарски, ратарство-повртарство или
општи; (3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; (4) дипломирани инжењер агрономије; (5) дипломирани инжењер поаопривреде за ратарство; (6)
дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; (7) дипломирани инжењер
пољопривреде, одсек или смер ратарски; (8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина или Ратарство и повртарство.

8. Наставник практичне наставе

за 30% радног времена
(пољопривредни смер), на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године.
УСЛОВИ: Наставу може да изводи: (1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; (2)
дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; (3) дипломирани инжењер
пољопривреде, смерови: ратарство - повртарство, општи или хортикултура; (4) дипломирани
инжењер пољопривреде, одсеци или смерови:
ратарски и воћарско - виноградарски; (5) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство
и виноградарство; (6) дипломирани инжењер
пољопривреде за хортикултуру; (7) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације; (8)
дипломирани инжењер полопривреде за мелиорације земљишта; (9) дипломирани инжењер
пољопривреде - мелиоратор; (10) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља
и прехрамбених производа; (11) дипломирани
инжењер пољопривреде, смер заштита биља;
(12) дипломирани инжењер пољопривреде,
смер или одсек за заштиту биља; (13) дипломирани инжењер агрономије; (14) мастер инжењер
пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура,
Фитомедицина или Мелиорације.

9. Наставник практичне наставе
посластичарства у подручју
рада Трговина, угоститељство и
туризам

за 23,1% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Наставу може да изводи (1) посластичар
- специјалиста.

10. Наставник основа економије

за 10% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Наставу може да изводи: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) дипломирани економиста - менаџер за финансије и
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банкарство; (4) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Економије.

11. Наставник економике
туристичких и угоститељских
предузећа

за 5% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Наставу може да изводи: (1) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер
туристички менаџмент; (2) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (3) дипломирани менаџер у
хотелијерству; (4) дипломирани менаџер у туризму; (5) дипломирани економист; (6) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; (7) дипломирани економиста - менаџер у
рачуноводству и ревизији; (8) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије
у области Економије; (9) мастер туризмолог; (10)
мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на
студијском програму Менаџер у туризму или
Менаџер у хотелијерству. Лице из подтач. (7)(10) треба да је у току студија изучавало наставне
садржаје из области предмета Економика туристичких и угостителских предузећа.

12. Наставник маркетинга у
туризму и угоститељству

за 20% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Наставу може да изводи: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани географ
- туризмолог; (3) дипломирани географ (туризмолог); (4) дипломирани туризмолог; (5) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер
туристички менаџмент; (6) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (7) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (8)
дипломирани економиста у области управлања
хотелијерством; (9) дипломирани економиста менаџер за финансије и банкарство; (10) дипломирани менаџер у хотелијерству; (11) дипломирани менаџер у туризму; (12) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије
у области Економије или на студијском програму
Туризам и хотелијерство; (13) мастер туризмолог, претходно завршене основне академске студије у области географије; (14) мастер менаџер,
претходно завршене основне академске студије
на студијском програму менаџер - модул туризам
или модул хотелијерство; (15) мастер менаџер,
претходно завршене основне академске студије
на студијском програму: Менаџер у туризму или
Менаџер у хотелијерству.

13. Наставник финансијског
пословања

за 10% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године

УСЛОВИ: Наставу може да изводи Основи економије: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) дипломирани економиста - менаџер за
финансије и банкарство; (4) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије
на студијском програму Економије. Спољнотрговинско и девизно пословање: (1) дипломирани
економист; (2) дипломирани економиста пословно-правног смера; (3) дипломирани економиста
- менаџер у рачуноводству и ревизији; (4) дипломирани економиста - менаџер за финансије и
банкарство; (5) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области
Економије.

14. Наставник предузетништва

за 30% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Наставу може да изводи (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
(3) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (4)
дипломирани економиста у области управлања
хотелијерством; (5) дипломирани економиста менаџер у рачуноводству и ревизији; (6) дипломирани економиста - менаџер за финансије и
банкарство; (7) дипломирани туризмолог; (8) мастер економиста; (9) мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или Менаџер у
хотелијерству.

15. Наставник практичне наставе
за туристичке техничаре

за 17,8% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Наставу може да изводи (1) дипломирани економист; (2) дипломирани туризмолог; (3)
дипломирани географ - туризмолог; (4) дипломирани географ (туризмолог); (5) дипломирани
економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; (6) дипломирани економиста
- менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски
менаџмент; (7) дипломирани менаџер у хотелијерству; (8) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области
Економије; (9) мастер туризмолог, претходно
завршене основне академске студије у области
географије или у области Економије; (10) мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам
и хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму: менаџер у туризму или менаџер у
хотелијерству.

16. Помоћни наставник за
цвећарство, повртарство и
ратарство

на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
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УСЛОВИ: Наставу може да изводи техничар хортикултуре: цвећар специјалиста; организатор
процеса озелењавања - специјалиста; техничар
за пејзажну архитектуру; техничар хортикултуре; пољопривредни техничар, цвећар - вртлар:
пољопривредни техничар; техничар хортикултуре; техничар за пејзажну архитектуру.

17. Помоћни наставник у
подручју рада Угоститељство

са 100% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године.
УСЛОВИ: Послове помоћног наставника за образовање ученика у подручју рада Угоститељство
може да обавља лице које је стекло најмање III
степен стручне спреме, односно средње образовање, у складу са законом.

18. Помоћни наставник у
подручју рада Туризам

на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: Послове помоћног наставника за образовање ученика у подручју рада Туризам може
да обавља лице које је стекло најмање III степен
стручне спреме, односно средње образовање, у
складу са законом.

19. Координатор финансијских и
рачуноводствених послова (шеф
рачуноводства)

на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту
координатор финансијских и рачуноводствених
послова (шеф рачуноводства) може се засновати радни однос са лицем које је по обаразовању
дипломирани економиста, са завршеним VII степеном стручне спреме.

20. Радник на одржавању хигјене

на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
4 извршиоца
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту
радник на одржавању хигијене, радни однос може
да заснује лице са завршеном основном школом,
са III или IV степеном стручне спреме.

21. Радник на одржавању
инсталација

за 31,25% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту
радника на одржавању инсталација радни однос
може се засновати с лицем које има стечен најмање IV степен стручне спреме - електро струке.

22. Радник на одржавању
информатичке опреме

за 25,62% радног времена, на
одређено време, до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту
радник на одржавању информатичке опреме радни однос може се засновати са лицем које има
стечен најмање IV - степен стручне спреме електро или информатичарског смера

23. Магационер

на одређено време, до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту
магационера радни однос може се засновати с
лицем са стеченим средњим образовањем.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат
треба да испуњава и посебне услове утврђене у
чл. 139, 140, 142, 144 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр.88/2017), и то: 1. да кандидати имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-испр. 13/16 и 2/17),
односно са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 5/15, 10/16 и 2/17) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и у
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
(„Сл. гласник РС - „Просветни гласник“, бр. 5/15,
16/15, 19/15, 11/16 и 2/17) и да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да су држављани РС и да знају српски

језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови под тачкама 1-5 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ под тачком 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима код Националне службе за запошљавање. Конкурс ће бити
отворен 8 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Уз пријаву кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (оверена фотокопија
доказа који изда високошколска установа), уверење да нису кажњавани за назначена кривична
дела и да се против њих не води поступак пред
судом, оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије од 6 месеци), доказ да
су стекли средње, више или високо образовање
на српском језику или положили испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику
која је приложена као доказ по тачком 1 сматра
се доказом о знању српског језика) и оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених са
холограмом - за сва радна места и попуњен формулар који се може преузети на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
у складу са Европским системом преноса бодова.
Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу: Средња стручна школа „Васа Пелагић”,
26220 Ковин, Цара Лазара 261, телефон 013/742200. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ПИРОТ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ”
18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник виолине

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, за рад
у централној школи у Пироту
и у издвојеном одељењу у
Димитровграду
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Службени гласник РС”, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и
13/2017 - Одлука УС), кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017), и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да имају држављанство Републике
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Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тачке
1), 3)-5) члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана пре закључивања уговора о раду. У погледу
степена и врсте образовања потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање,
предвиђено чланом 140 Закона и сходно члану
142 став 1 Закона - образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европски
системом преноса бодова. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. У погледу степена и врсте
образовања, односно одговарајућег високог образовања, сходно Правилнику о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 18/13),
наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у основној музичкој школи на Одсеку за класичну
музику, могу да изводе лица, и то наставник виолине: дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер музички уметник,
професионални статус - виолиниста. Приликом
подношења пријаве на конкурс кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: да има одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе
или уверење о дипломирању); уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона;
доказ о испуњености услова из члана 142 став 1
Закона о основама система образовања - оверену
фотокопију додатка дипломи из ког се види да је
кандидат положио испите из педагогије и психологије или потврду факултета да је положио ове
испите, односно оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Пријава са доказима о испуњености услова огласа, као и са обавезним контакт телефоном, подноси се на адресу: Основна музичка школа „Др
Драгутин Гостушки“, 18300 Пирот, Вука Караџића
1 или у просторијама секретаријата школе, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, са назнаком „Пријава на конкурс“. По завршеном конкурсу документација се
не враћа кандидатима. Неблаговремено поднете
пријаве и пријаве без потребне документације
неће се разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ПОЖ АРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
12304 Рановац
тел. 012/341-012

Директор

мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 140
став 1 и 2 наведеног Закона о основама система образовања („Сл. гласник РС” бр. 88/17), за
педагога и психолога, односно лице које је стекло
одговарајуће високо образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:(а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1)
подтачка (б) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета,
дозвола (лиценца) за рад наставника и стручног
сарадника, обука и положен испит за директора
школе, најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја, против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање), држављанство РС, да кандидат зна
српски језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Комисија за избор директора
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања, ако је кандидат претходно обављао
дужност директора школе. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из чл. 140 став 3 Закона за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (дозволи за рад); доказ о обуци и положеном испиту за директора школе; потврду да
има најмање 8 година рада у установи на посло-

вима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, односно за лице које
испуњава услове из чл. 122 став 6 Закона о основама система образовања и васпитања, потврду да има најмање 10 година радног искуства у
области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци) - доставља се пре закључења уговора
о раду, уверење да није покренута истрага, нити
да се води поступак пред надлежним судом (не
старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од
6 месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о резултату стручно-педагошког надзора кандидата (извештај просветног саветника);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања, ако је
кандидат претходно обављао дужност директора
школе; предлог програма рада директора школе.
Изабрани кандидат има обавезу да у законском
року положи испит за директора. Пријаве на конкурс подносе се непосредно или путем поште на
адресу школе: ОШ „Јован Шербановић“, 12304
Рановац. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације: 012/341-012.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“
12256 Волуја бб
тел. 012/880-100, 012/670-520

Наставник музичке културе

за рад у централној школи у
Волуји и подручном одељењу у
Дубоки, са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка запослене са одсуства
са рада ради посебне неге детета, а
најдуже до 31.05.2018. године

Наставник музичке културе

за рад у подручном одељењу у
Раденки, са 25% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка запослене са одсуства
са рада ради посебне неге детета, а
најдуже до 31.05.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17 и 3/17); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије и да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) и уверење о држављанству РС (оригинал
или оверену фотокопију) - не старије од 6 месеци;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(потврду високошколске установе о броју бодова,
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ
о положеним испитима из педагогије или психологије - Закон по члану 142 став 2 дозвољава
да се овај доказ - образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина наставник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу); уверење
из МУП-а - из казнене евиденције; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве доставити
на адресу школе: ОШ “Слободан Јовић” Волуја,
12256 Волуја бб или предати лично у школи.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број телефона: 012/880-100 и 012/670520.

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ”
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел/факс: 012/250-119

Оглас објављен у публикацији „Послови“
01.11.2017. године, број 749, поништава се
за 1 радно место: наставник физичке културе, на одређено време преко 60 дана, до
повратка помоћника директора са функције, а најдуже до 31.08.2018. године, за
15% часова у предметној настави недељно
у оквиру 6-часовне радне недеље. У осталом делу оглас је непромењен.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
31330 Прибој, Лимска 24
тел/факс: 033/2445-553

Професор математике

за 122,22% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године

Професор руског језика

0,66% норме, на одређено време до
добијања сагласности надлежног
органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места,
а најдуже до 31.08.2018. године

Професор ликовне културе

0,65% норме, на одређено време до
добијања сагласности надлежног
органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места,
а најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став
1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана,
чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017),
кандидат такође треба да има и одговарајући степен и врсту образовања у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16
,11/16 и 2/17), и то: 1. да има одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем. 2.
Кандидат треба да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија и након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих је
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова

праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Сматра се да наставник и стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона. 3. Кандидат треба да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5. да има држављанство Републике
Србије; 6. да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз попуњен
пријавни формулар који се преузима на званичној
интернет страници Министарства просвете науке и
технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново
на сајту“, кандидат је дужан и да приложи одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених законом, Правилником
и овим конкурсом (обавезни услови): диплому о
стеченом одговарајућем образовању, потврду или
уверење високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, образовање
сходно (чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и
тачка 2 истог члана. и чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/2017) и кандидат такође треба да има и
одговарајући степен и врсту образовања у складу
са чл. 3. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16 и 2/17); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне
књиге рођених. Доказ да кандидат није осуђиван
за напред наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе.
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези
су да доставе само они кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Документација се доставља у овереним фотокопијама
(овера код нотара). Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Одлуку о избору кандидата доноси конкурсна
комисија, након обављеног разговора са кандидатима који испуњавају прописане услове и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са
неовереном документацијом, неће се разматрати.
Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним
даном од 09.00 до 12.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања преко Нациналне
службе за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адресу.
13.12.2017. | Број 755 |
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ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
31330 Прибој, Немањина 37

Расписује оглас на одређено време до преузимања запосленог односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31. августа 2018.
године, за следећа радна места:

Немачки језик

11,11% радног времена (2 часа)

Устав и права грађана

ПРОКУПЉЕ

15% радног времена (3 часа)

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”

Биологија

18430 Куршумлија, Вук Караџић 54
тел. 027/389-050

80% радног времена (16 часова)

Секретар
Физика

70% радног времена (14 часова)

Музичка култура

40% радног времена (8 часова)

Ликовнa култура

40% радног времена (8 часова)
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријемним формуларом достављају установи у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
треба да испуњавају услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
односно да: 1) имају одговарајуће образовање;
2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Потребно је да кандидати имају одговарајуће образовање из члана 140 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
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не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет односно групу предмета. Кандидати за
наставника потребно је да имају врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС“, бр. 55/2013). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
се подносе поштом, са назнаком „За конкурс“, на
горенаведену адресу или лично у школи.
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Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене на рад
УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор
разредне наставе, наставник разредне наставе,
професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани
учитељ, без обзира на радно искуство. Kандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и
Законом о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике
Србије. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању, лекарско уверење (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду).
Уверење да кандидат није осуђиван прибавља
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17).
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник који је у току
студија положио испит из педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142
ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
оверен препис (копију) дипломе о завршеном
образовању са исправом којом се доказује да је
кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно
доказ о положеним испитима из педагогије или
психологије или доказ да је кандидат положио
стручни испит, односно испит за лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија). Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”,
11328 Водањ. Сва потребна обавештења могу се
добити код секретара школе, на број телефона:
026/4715-004.

Наставник информатике

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника математике може бити примљен кандидат који мора да поседује: одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017), стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника информатике може бити примљен
кандидат који мора да поседује: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/2017), стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
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образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17).
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник који је у току
студија положио испит из педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142
ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
оверен препис (копију) дипломе о завршеном
образовању са исправом којом се доказује да је
кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно
доказ о положеним испитима из педагогије или
психологије или доказ да је кандидат положио
стручни испит, односно испит за лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија). Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”,
11328 Водањ. Сва потребна обавештења могу се
добити код секретара школе, на број телефона:
026/4715-004.

ОШ ”КАРАЂОРЂЕ”
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Школски педагог

на одређено време ради замене
запослене која се налази на одсуству
преко 60 дана, са пробним радом
у трајању од 30 дана, а најдуже до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи и доставе
неопходне доказе о испуњености услова. Поред
пријаве на конкурс (са радном биографијом)
Бесплатна публикација о запошљавању

кандидати треба да доставе и оверене фотокопије докумената, не старије од 6 месеци, којима
доказују да испуњавају услове конкурса и то:
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству, да нису осуђивани за кривична
дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основима система образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају лично у секретаријату школе или на
адресу ОШ „Карађорђе“, 11320 Велика Плана,
Војводе Мишића 135.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник дефектолог
(олигофренопедагог)

пуно радно време, односно 20 часова
у настави недељно, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело, прописано чланом 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017 - даље: Закон), да има одговарајуће образовање: кандидати за радно место наставника треба да испуњавају услове из члана 140 Закона - што
значи да треба да поседују одговарајуће високо
образовање стечено на: студијама другог степена
(мастер академске, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембара
2005. године, а изузетно да је стекао одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем, под условом
да је тражено образовање стекао на језику на коме
се остварује тај рад по програму одговарајуће високошколске установе, да испуњава услов из члана
142 став 1 и 4 Закона, који предвиђају да наставник
из става 1 члана 140 Закона, мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова и сматра се да
наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање
из става 1 члана 142 Закона, потребно је да кандидат испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања, прописане Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016 и 2/2017).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен
пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства и да га заједно са
потребном документацијом доставе школи у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених;
доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова - издат од стране одговарајуће
високошколске установе, односно уверење или
други одговарајући документ о положеном испиту
из педагогије и психологије у току студија; краћу
биографију; доказ о неосуђиваности за наведена
кривична дела, утврђена чланом 139 став 1 тачка
3 Закона, саставни је део пријаве на конкурс, а
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, врши надлежна служба за запошљавање, пре закључења уговора о раду; доказ
да кандидат није под истрагом, односно да против кандидата није покренут кривични поступак;
кандидат који је раније обавио психолошку проверу способности за рад са децом и ученицима,
може уз пријаву да достави податке о томе када је
и где провера извршена. Изабрани кандидат је у
обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, достави пре закључења уговора о
раду. Фотокопије докумената која нису оверена
од надлежног органа неће се узимати у обзир.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим доказима (документацијом), подноси се у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

Школа је знање,
посао је занат
13.12.2017. | Број 755 |
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

Оглас објављен у публикацији “Послови”
18.10.2017. године, поништава се за радно
место: наставник географије, на одређено
време ради замене одсутног запосленог, до
повратка са функције, са 85% радног времена.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог, до повратка са
функције, са 85% радног времена
УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања;
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држављанства
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова - алинеја 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ алинеје 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријемни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Кандидати треба
да поседују одговарајуће образовање из члана 140
став 1-3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017), као и
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник “, број 11/2012 и
15/2013). Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању оверена копија (не старија од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених - оверена копија (не старије од 6 месеци); уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском
језику у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; фотокопија личне карте
(очитана лична карта). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве треба
послати на адресу: ОШ „Свети Сава“, Смедерево,
Металуршка бб. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 026/663-999.

Наставник хемије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
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ма; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање држављанства Републике Србије, да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова - алинеја
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из алинеје 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријемни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати треба да
поседују одговарајуће образовање из члана 140
став 1-3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017),
као и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник “, број
11/2012 и 15/2013). Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању - оверена копија (не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених - оверена копија (не старије од 6 месеци); уколико
кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе; фотокопија личне карте (очитана лична карта). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Пријаве треба послати
на адресу: ОШ „Свети Сава“, Смедерево, Металуршка бб. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона: 026/663-999.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 став 1 тачке 1, 3 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 49 став 2 Правилника о организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ОШ „Доситеј Обрадовић” у Смедереву.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају установи. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе (или уверења) о
стеченом образовању, уверење о држављанству
и потврду надлежног органа у складу са чланом
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ
ПИНКИ”
22000 Сремска Митровица
Змај Јовина 27
тел./факс: 022/621-671
e-mail: smpinki@mts.rs
www.osbppinki.edu.rs

Библиотекар

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана, односно
до повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017)
и у складу са чл. 6 став 1 тачка 8 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17
и 3/17); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања:
високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета), или високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Наставник, васпитач
и стручни сарадник мора имати образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да
наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из члана
142 став 1 Закона. У складу са чл. 6 став 1, тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017), послове стручног сарадника библиотекара могу да обављају: дипломирани
библиотекар - информатичар; професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности;
професор, односно дипломирани филолог за
општу књижевност са теоријом књижевности;
професор разредне наставе; професор језика
и књижевности, односно књижевности и језика - смер за библиотекарство; професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика;
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професор српскохватског језика и југословенске
књижевности; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; мастер библиотекар информатичар; мастер филолог (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика); мастер
професор језика и књижевности (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика); професор југословенских књижевности; дипломирани компаративиста и библиотекар.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017),
који се доказују приликом пријема у радни однос
и проверавају у току рада. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у делу „Ново на сајту”) и уз одштампани пријавни формулар достављају школи следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију), доказ издат
од стране одговарајуће високошколске установе
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, односно уверење или други одговарајући
документ да су у току студија положили испите
из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту
за лиценцу; доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
у школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику или
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о
избору наставника и стручног сарадника конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Психолошку процену способности кандидата
за рад са децом и ученицима вршиће надлежна
служба за послове запошљавања применом стандаризованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај
конкурс), кандидат ће у пријави назначити када
и где је извршена процена. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услоБесплатна публикација о запошљавању

ве за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови” и на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Сремска Митровица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање редовног
професора
за ужу научну област Пословна
информатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
информатичких наука. Поред наведених услова кандидати треба да испуне и друге услове
прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 88/17), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010.
године, са изменама и допунама од 23.03.2012.
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године, 30.05.2014. године, 04.06.2015. године, 29.01.2016. године и
27.02.2017. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011.
године, с изменама и допунама од 06.03.2013.
године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године, 14.04.2016. године и 12.09.2017. године,
Правилника о ближим минималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету
у Новом Саду од 03.03.2016. године (измене и
допуне од 08.09.2016. године, 22.09.2016. године и 01.12.2016. године) и Правилника о избору
наставника и сарадника Економског факултета
у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са
изменама и допунама од 07.03.2013. године и
10.11.2016. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац подаци о кандидату пријављеном на конкурс
за избор у звање наставника Универзитета (2.
одељак реферата о пријављеним кандидатима)
у штампаној форми и у електронској форми на
CD-у (Образац и Упутство су доступни на сајту
Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома,
списак радова и саме радове, потврду о томе
да лице није правоснажном пресудом осуђено
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи, као и све
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са
прилозима подносе се Економском факултету у
Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана
од дана објављивања Конкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Факултет неће враћати примљену
конкурсну документацију кандидатима.

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 14

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 139 и
132 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), кандидат треба да има: одговарајуће високо образовање звање дипломирани правник - мастер
или дипломирани правник који је стекао образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, према члану 132 ст. 2 и 140
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017). Поред
одговарајућег високог образовања, кандидат
треба да испуњава следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије или оверену фотокопију,
извод из матичне књиге рођених или оверену
фотокопију, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима тражиће се накнадно за кадидата који буде био изабран. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију. Психолошку процену
способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пре закључења уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. У складу са чланом
155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
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на разговор. Пријаве на конкурс слати на адресу школе: ОИСШ „Жарко Зрењанин“, Суботица,
Ивана Горана Ковачића 14. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „КИЗУР ИШТВАН“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9

Оглас објављен у публикацији „Послови“
број 744, дана 27.09.2017. године, поништава се у целости.

ОШ „КИЗУР ИШТВАН“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682, 024/571-692

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања према члану 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, то јест високо образовање стечено,
високо образовање на студијама другог степена:
мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
падагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука - у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета), на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника у
основној школи, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника
или стручног сарадника, поседовање лиценце за
директора школе (кандидат који ту лиценцу не
поседује може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора школе положи у року од два
године од дана ступања на дужност), поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима, поседовање држављанства
Републике Србије, знање српског језика и језика
на којем изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, најмање осам година
рада на пословима образовања и васпитања у
установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог Закона, то јест високо образовање
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стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању од
три године, или више образовање, за наставника
основне школе, дозволу за рад наставника, обуку
и положен испит за директора школе и најмање
десет година рада на пословима образовања и
васпитања у установи за образовање и васпитање, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили
презиме, односно име после издавања дипломе о
стеченом образовању, уверење о држављанству,
доказ о познавању језика у складу са одредбом
члана 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника или стручног
сарадника, потврду о годинама рада после стеченог одговарајућег образовања, лекарско уверење
(може и из досијеа запосленог, а кандидат који
буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење), доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
школе), оверен препис/фотокопију лиценце за
директора школе (ако је кандидат поседује), уверење из суда, СУП-а и привредног суда о неосуђиваности/некажњавању правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
мађународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Пријаве на конкурс (радно професионалну биографију) и доказе о испуњавању услова конкурса доставити лично у секретаријат или на адресу школе: ОШ „Кизур Иштван“ Суботица, 24000
Суботица, Ивана Зајца 9, са назнаком „Конкурс за
директора“.

за кривична дела из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате који образовање нису стекли на српском
језику). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати
на горенаведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код сектретара
школе, путем телефона: 015/341-129.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најкасније до 31.08.2018. године,
у издвојеној јединици Поцерски
Метковић
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана
139 ст. 1, т. 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017).
Докази о испуњености услова из чл. 139 став 1
т. 1, 3, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из става 1 тачка 2 прибавља се пре закључења уговора уговора о раду. Кандидат мора
да има одговарајуће образовање предвиђено
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просоветни гласник“,
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17и 3/17).
Докази: уверење о држављанству не старије од
6 месеци и оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Адреса на коју се
пријаве шаљу је: ОШ „Лаза К. Лазаревић”, 15000
Шабац, Масарикова 136, са напоменом „За конкурс”. Пријаве се могу предати и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног
дана. Контакт телефон 015/304-170.

ШАБАЦ

ОШ “СВЕТИ САВА”
15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Радник на одржавању хигијене
на одређено време до повратка
раднице са боловања

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/17). Кандидати
морају да имају најмање основно образовање.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
приложе: радну биографију, попуњен пријавни
формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http//www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANJE.doc, уверење о држављанству
РС - оригинал или оверену копију, не старије од 6
месеци, диплому о стеченом образовању - оригинал или оверена копија, доказ о неосуђиваности
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„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО
ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

неће се узимати у разматрање. Пријаве, са назнаком „За конкурс“, слати на адресу: ОШ „Вук
Караџић“, 15358 Бадовинци, Карађорђева 1. За
додатне информације о конкурсу обратити се
путем телефона, на број: 015/426-553, 425-269.

УЖИЦЕ

Професор немачког језика

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ“

Опис посла: предавач немачког језика (групна и
индивидуална настава).

31236 Дивљака, Латвица

допунски рад на 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, VII степен стручне спреме; дипломирани
професор немачког језика, VII степен стручне спреме; радно искуство није битно. Рад у
сменама; послодавац рефундира трошкове
превоза до 60 км удаљености од Шапца; дужина радног времена краћа од пуног. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на телефонe
послодавца. Лица за контакт Кристина Перић
и Ивана Гератовић.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/426-553, 425-269

Хигијеничар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17); да има
стечено одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да је држављанин Републике Србије,
да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
радну биографију, попуњен пријавни формулар
који се може преузети са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја www.mpn.gov.rs (формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања), оверену копију дипломе о стеченом
основном образовању, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену копију доказа о неосуђиваности - не
старије од 6 месеци, доказ о знању српског језика - оригинал или оверену копију (достављају
само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику). Уверење о здравственој способности изабрани кандидат доставиће након
одлуке о избору, а пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана
од дана оглашавања конкурса у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник руског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, за рад
у матичној школи у Латвици и ИО
Трешњевица
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број бр. 88/ 17) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ о познавању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није
стекао диплому на српском језику). Уз одштампани образац пријавног формулара кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
и потврду или уверење о неосуђиваности из
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Психолошку процену способности кандидата за рад са учницима
извршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или
послати на адресу: Основна школа „Јездимир
Трипковић“ Латвица, 31236 Дивљака, са назнаком „За конкурс“. Напомена: Образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, у делу „Ново на сајту“. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. У пријави обавезно навести контакт телефон.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

Наставник економске групе
предмета

на одређено време преко 60 дана,
ради замене одсутне запослене

Наставник шпанског језика

са 10% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време преко 60 дана,
ради замене одсутне запослене

Наставник немачког језика

са 33,33% радног времена, на
одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: 1) Кандидат за радно место наставника
треба да има одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона основама система
образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер акдемске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, при чему ово лице
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат треба да
испуњава услове у погледу врсте стручне спреме
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 8/2015 и 11/16) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Службени гласник Републике Србије“,
бр.16/2015); 1а) обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је држављанин Републике
Србије, 5) да зна српски језик.
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Помоћни радник - спремачица

на одређено време преко 60 дана
ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршено основно образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија),
доказ о испуњености услова из тачке 1а (за
радна места под 1, 2, 3 и 4) и доказ о неосуђиваности. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају секретару школе или на адресу школе: Економска школа, Ужице, Трг Светог
Саве 6. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У
УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Сарадник у звање асистента
за ужу научну област Општа
психологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да
испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом
образовању и чл. 124 , ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и чл. 926 Статута Учитељског
факултета у Ужицу; студент докторских академских студија одговарајуће научне области
који је претходне нивое студија завршио са
просечном оценом најмање 8 (осам) на филозофском факултету, смер психологија, који
показује смисао за наставни рад и други услови прописани Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Учитељског факултета у Ужицу. Кандидати уз
пријаву достављају: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврду надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела
прописана чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 124 ст. 1 Статута Универзитета у
Крагујевцу; уверење суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута
оптужница; оверене копије диплома или уверења о претходно завршеним нивоима студија;
списак стручних и научних публикација; друге
доказе којима се доказује испуњење прописаних услова. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документима и назнаком
„За конкурс“ доставити на адресу: Учитељски
факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36.

Национална служба
за запошљавање
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Наставник физике

В РА Њ Е

за II, III циклус, са 9,40% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

Наставник хемије

Владичин Хан, Стубал
тел. 017/484-331

Наставник српског језика

за 4 часа, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
у погледу стручне спреме по Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, услове за обављање образовно-васпитног рада из члана 8 и услове за
заснивање радног односа прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете. Уз пријавни формулар на
конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, диплому о стрпену и врсти стручне спреме, извод из матичне књиге рођених. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона 017/484-331.

за II, III циклус, са 9,40% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године

Наставник биологије

за II, III циклус, са 9,50% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године

Наставник примењених наука

за III циклус, са 6,90% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године

Наставник историје

за II, III циклус, са 9,40% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године

Наставник географије

за II, III циклус, са 9,40% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године

Наставник предузетништва

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

за II, III циклус, са 7,10% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године

Владичин Хан, Стубал
тел. 017/484-331

Расписује конкурс за наставнике који остварују програм функционалног основног
образовања одраслих:

Наставник српског језика

за I циклус, са 28% радног времена,
на одређено време,до краја школске
2017/18. године

Наставник српског језика

за II и III циклус, са 39% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године

Наставник енглеског језика

за I, II, III циклус, са 25,30% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године

Наставник предмета Дигитална
писменост

за I, II, III циклус, са 15,36% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године

Наставник математике

за I циклус, са 28% радног времена,
на одређено време до краја школске
2017/18. године

Наставник математике

Наставник предмета Одговорно
живљење и грађанско друштво

за II, III циклус, са 7,10% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
у погледу стручне спреме по Правилнику о врсти
образовања наставника који остварују програм
функционалног основног обазовања одраслих,
као и услове за заснивање радног односа прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства. Уз пријавни
формулар на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, диплому о степену
и врсти стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, уверење о савладаном Интегралном
програму обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 017/484-331.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”
17537 Божица, Сурдулица
тел. 017/879-112

Директор

за II, III циклус, са 39,30% радног времена, на
одређено време до краја школске 2017/18. године

на период од 4 године

Наставник предмета Основне
животне вештине

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање држављанства Републике Србије; знање

за I циклус, са 7,60% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2017/18. године
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језика на којем се изводи образовно-васпитни рад;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; извештај
о стручно-педагошком надзору установе и оцену
спољашњег вредновања (само за кандидате који
су претходно обављали дужност директора); доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона:
017/879-112.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

Оглас објављен 01.11.2017. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан
Моше Пијаде 21

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског осуства и
одсуства са рада ради неге детета, за
22,22% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице које поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14
и 13/17 - УС), испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”
бр. 88/2017), као и услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној
школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник РС”, број
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11,
9/13). Уз пријаву на конкус кандидати су дужни
да приложе одговарајућу документацију којом
се доказује испуњеност прописаних услова, и то:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену
Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопију уверења о држављанству, уверење о
неосуђиваности, уверење са високошколске установе да је кандидат стекао образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина.
Пријаве на конкурс могу се поднети у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: 17510
Владичин Хан, Моше Пијаде 21.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ“
Село Жбевац, Општина Бујановац
тел. 017/7450-938

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, то јест високо образовање стечено: 1.
на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета: студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплиралне, мултидисциплинарне студије другог степена које комбинују целину и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука - у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, однодно групу
предмета) или 2. на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад
(лиценце) наставника; поседовање лиценце за
рад директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора школе положи у
року од две године од дана ступања на дужност);
поседовање психичке, здравствене способности
за рад са ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за директора
школе може бити изабрано лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог
закона, то јест високо образовање стечено на студијамапрвог степена (основне академске, и специјалистичке студије) или на студијама у трајању
од три године или више образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
обуку и положен испит за директора школе и нај-

мање десет година рада на пословима васпитања
и образовања у установи на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег
образовања. Директор се бира на четири године.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању српског језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора школе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказ о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 017/7450-938.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
У ВРАЊУ
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Конкурс објављен 15.11.2017. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно
место: наставник хемије, са 14,1% радног
времена, на одређено време до 31.08.2018.
године.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан
Моше Пијаде 21
тел. 017/473-900, 017/474-095

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
за 44,44% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде пимљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05,
75/14, и 13/17 - УС), испуњава и посебне услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл.
РС” бр. 88/2017), као и услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник
РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07,
7/08, 11/08, 8/11, 9/13). Уз пријаву на конкурс,
кандидати су дужни да приложе одговарајућу
документацију којом се доказује испуњеност
прописаних услова, и то: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију
уверења о држављанству, уверење о неосуђиваности, уверење са високошколске установе да
је кандидат стекао образовање из педагошких,
13.12.2017. | Број 755 |

51

Наука и образовање

психолошких и методичких дисциплина. Пријаве
на конкурс могу се поднети у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереним
фотокопијама, неће бити узете у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе: 17510 Владичин
Хан, Моше Пијаде 21.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
19376 Сумраковац
тел. 030/466-215, 030/466-317

Стручни сарадник - педагог
школе

са 50% радног времена, на одређено
време, дуже од 60 дана, до повратка
радника са функције, а најдуже до
27.11.2018.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање из чл. 140 Закона основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС” бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење
68/2015 и 87/2016), стечено на основним студијама у трајању од четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука. Степен и врста образовања морају бити у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017. и 3/2017). Кандидат мора да поседује образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у току трајања
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело из чл. 139, ст. 1, т. 3 Закона основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017), да поседује држављанство Републике Србије, да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Kандидат доставља: CV, краћу животну и радну биографију, оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију потврде, уверења или друге исправе,
факултета о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (за
кандидате који су високо образовање стекли по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године), оверен препис/
фотокопију уверења, сертификата, потврде
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или друге исправе високошколске установе да
је кандидат положио испит из српског језика
(за кандидате који образовање нису стекли на
српском језику), оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење из
казнене евиденције да лице није осуђивано
(уверење МУП-а), уверење из основног и вишег
суда да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела за која је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, или родоскрвнуће, примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, правог саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, а из које није у складу са законом утврђено
дискриминаторско понашање. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључивања уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору наставника и стручног сарадника, конкурсна комисија
коју именује директор школе врши ужи избор
кандидата који се у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава упућују на
претходну проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Непотпуна и неблаговремена документација неће се
узимати у разматрање. Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају на адресу школе:
ОШ „Ђура Јакшић“, 19376 Сумраковац, са назнаком „За конкурс“.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор филозофије

са 25% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције на коју је изабран
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове предвиђене Законом о раду, као и
посебне услове на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017): 1)
да има одговарајуће образовање; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, 4) да
има држављанство Републике Србије, 5) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Уколико
кандидат нема наведено образовање, обавезан је да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има наведено образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете. Уз
пријавни формулар са кратком биографијом,
кандидат доставља и следећа документа: оригинал или оверену копију дипломе (као доказ
о одговарајућем образовању); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
- уверење из МУП-а, не старије од шест месеци;
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија) - не старије од шест месеци; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија) - не старије од шест месеци; доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (оригинал
или оверена копија потврде издата од стране
високошколске установе); сматраће се да кандидат има поменуто образовање и уколико достави доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије (оверену фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал
или оверену копију потврде о положеном испиту). Доказ о знању српског језика, као језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи, доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психич-
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ка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима) кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Све потребне информације могу се добити позивом на број телефона: 023/771-077.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ“
23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 60% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл.
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у
члану 2 став 2-6 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће
образовање и то: А) високо образовање на студијама 2. степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или Б) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може
да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи); 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним
стажом стеченим ван установе, под условима
и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи); 3. лице које је засновало радни
однос на одређено време ради замене одсутног
запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи); 4. сарадник у
предшколској установи ( ако има образовање из
члана 142 Закона); 5. педагошки и андрагошки
асистент и помоћни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у настави
физичког васпитањаа као обавезног предмета у
првом и другом циклусу основног образовања и
васпитања могу да изводе лица, и то: професор
физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране, професор
физичког васпитања - дипломирани органиБесплатна публикација о запошљавању

затор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
дипломирани професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије, рофесор физичког васпитања
и спорта, мастер физичког васпитања и спорта;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик (језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. доказ о одговарајућем високом образовању, А) оверена фотокопија дипломе/уверења
траженог степена и врсте образовања, Б) доказ
о образовању из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина ( оверена фотокопија
доказа који изда високошколска установа), 2.
уверење о држављанству-оригинал или оверена
фотокопија, 3.извод из матичне књиге рођених
- оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ да
није осуђиван (за горе наведена дела у тачки
3.) који није старији од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија, 5. доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као
доказ под тачком 1. сматра се доказом о знању
српског језика под тачком 5) лекарско уверење
( оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. ***Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за
наставника физичког васпитања. Пријаве слати
на адресу школе: Бранка Радичевића 8, 23261
Лукићево, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће
се узети само благовремене и потпуне пријаве.
За све додатне информације обратити се директору школе, на телефон: 023/875-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

1. Наставник физичког
васпитања - изабрани спорт у
другом образовном циклусу

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 15% радног времена

2. Наставник осталих физичких
активности у другом образовном
циклусу
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених Законом, кандидат треба
да испуњава и посебне услове утврђене у члану 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017), члану 3 став 1 тачка 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017), као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе, и
то: 1. да има одговарајуће високо образовање,
те да има следећи стручни назив за занимање
за радно место: професор физичког васпитања,
професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта, професор
спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке културе. 2. да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија и након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова;
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја, и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за коју није, у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 5. да је држављанин РС; 6. да зна језик
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 7.
да је пунолетан; 8. да има извршену проверу
посебних способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Ови услови доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. У
пријави на конкурс кандидат је дужан да приложи: 1. одштампани примерак пријавног формулара који се попуњава на званичној интернет
страници Министарства, 2. фотокопију дипломе
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о стеченом образовању; 3. додатак дипломи
или потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ, 4.
уверење о држављанству; 5. извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се пре
закључења уговора о раду од стране изабраног
кандидата; 6. извештај из казнене евиденције
МУП-а; 7. извод из матичне књиге рођених.
Фотокопије приложених докумената морају
бити оверене, а документа под тачкама 4 и 7
не старија од шест месеци. Рок за подношење
пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна школа „Братство
јединство”, 23205 Бело Блато, Маршала Тита 28.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
23260 Перлез, Трг кнеза Михаила 2

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у
чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и
у члану 2 став 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће
образовање и то: А) високо образовање на студијама 2. степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или Б) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама 1. степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од 3 године или
вишим образовањем. Наставник, васпитач и
стручни сарадник мора имати образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
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рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може
да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним
стажом стеченим ван установе, под условима
и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице које је засновало радни
однос на одређено време ради замене одсутног
запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у
предшколској установи ( ако има образовање из
члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки
асистент и помоћни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање, и то: професор разредне
наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ - дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4.
да има држављанство републике Србије, 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем високом
образовању, А) оверена фотокопија дипломе/
уверења траженог степена и врсте образовања,
Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска
установа), 3.уверење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија 4.извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки 3.) који није старији од 6
месеци - оригинал или оверена фотокопија, 6.
доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе ( диплома/уверење издато на српском језику
која се приложи као доказ под тачком 2. сматра
се доказом о знању српског језика под тачком
6) -лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверену фотокопију)
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену

способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријаве са доказима о испуњености услова конкурса је 8 дана
од дана објављивања текста конкурса на огласној табли Националне службе за запошљавање
У Зрењанину. Пријаве слати на адресу школе:
23260 Перлез, Трг кнеза Михаила 2, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се директору школе на
телефон 023/3813-170.

ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник практичне наставе
за образовне профиле
- електроинсталатер и
електротехничар енергетике

у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на српском
језику, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 46,92% радног времена
УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да
у радни однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог
конкурса прибавља се пре закључења уговора
о раду. Услови у погледу образовања наставника (члан 140, члан 141 став 4 и 7 и члан 142
Закона). Наставник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
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из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена ( основне академске, односно струковне и
специјалнистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада елеткротехника („Сл.
Гласник РС-Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016 и 2/2017), лице које конкурише за
радно место А) наставника практичне наставе за образовне профиле електро инсталатер
и електротехничар енергетике треба да је: 1)
дипломирани инжењер електротехнике, сви
смерови енергетског одсека, 2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске
енергетике, 3) професор електротехнике,
смер јаке струје, 4) дипломирани инжењер
производног менаџмента, 5) електротехнички
инжењер железничке струке- енергетског смера, 6) инжењер електротехнике, смер енергетски, 7) виши стручни радник електротехничке струке, смер енергетски, 8) пети степен
стручне спреме енергетског смера, 9) наставник практичне наставе електро струке, 10)
инжењер електротехнике за аутоматику, 11)
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске
студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области
енергетике, 12) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми из области енергетике, 13) специјалиста струковни инжењер електротехнике и
рачунарства, претходно завршене струковне
студије првог степена на студијским програмима из области енергетике, 14) струковни
инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима из области енергетике, 15) струковни
инжењер електротехнике и рачунарства - специјалиста, електроенергетика. У складу са чланом 141 став 4 послове наставника практичне
наставе у стручној школи може да обавља и
лице са одговарајућим образовањем из члана 140 став 3 или са одговарајућим средњим
образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством у струци стеченим
после специјалистичког, односно мајсторског
испита. У складу са чланом 141 став 7 послове наставника и стручног сарадника, може да
обавља лице које је стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став
1 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Образовање
из претходног става наставник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да
наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
има образовање из члана 142 став 1 Закона.
Образовање из става 1 овог члана закона није
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обавезно за лице са средњим образовањем:
медицинска сестра васпитач, наставник играчких предмета и наставник практичне наставе.
Потребна документација: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 1. оверену фотокопију одговарајуће дипломе, кандидат подноси
уз пријаву на конкурс, 2. послове наставника,
може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе. (доказ
о испуњености услова - оверену фотокопију
кандидат подноси уз пријаву на конкурс), 3.
уверење Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона.
Уверење не сме бити старије од дана објављивања конкурса, подноси се уз пријаву на конкурс, 4. оригинал уверење о држављанству
Републике Србије које није старије од 6 месеци. кандидат подноси уз пријаву на конкурс,
5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве са
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаву на конкурс са документацијом доставити на адресу: ЕГШ „Никола
Тесла”, 23000 Зрењанин, Народног фронта 1,
са назнаком „За конкурс“.

Школа је знање,
посао је занат

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ”
Лукићево, Бранка Радичевића 8

Наставник немачког језика

са 44% радног времена, на
одређено време до повратка одсутне
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла
наставника немачког језика може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, и то високо
образовање, професор односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност. Остали
услови за оба радна места: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малоленог лица или
родоскрвњење, кривично дело примање мита
или давање мита, кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, проти правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићенх међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминатарног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом. Рок за конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1) доказ о држављансту Републике
Србије, 2) извод из матичне књиге рођених; 3)
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 4) оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односо испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита).
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у
року од 8 дана од дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве треба послати на адресу:
Основна школа „Бранко Ћопић” Лукићево, Бранка Радичевића 8. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 023/875-017.

Посао се не чека, посао се тражи
13.12.2017. | Број 755 |
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
56

| Број 755 | 13.12.2017.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Девети сајам запошљавања у Земуну

Ф

ПОСАО ЗА 2.000 ЗЕМУНАЦА

илијала за град Београд Националне службе за запошљавање и Градска општина Земун организовале су 3. децембра девети по реду сајам запошљавања за незапослене Земунце. Чак 53 послодавца, који су имали своје штандове у
Хотелу „Југославија“, понудили су преко 2.000 слободних позиција у
својим компанијама.
Сајму су присуствовали и председник Градске општине Земун
Дејан Матић, заменик директора Националне службе за запошљавање Драган Сикимић и заменик директора Филијале за град НСЗ
Београд Синиша Кнежевић.
Била је то још једна прилика да се послодавци и незапослени директно упознају, размене информације и кроз разговор стекну нове
пословне контакте.
Председник Општине Земун Дејан Матић истакао је да је прошле године на територији општине укупан број незапослених био
9.998, стопа незапослености 8,6 одсто, а данас је тај број 8.253. Матић
је изразио очекивања и да ће се тај број после сајма још више смањити. Према његовим речима, сарадња за градском филијалом НСЗ је
веома добра.
„Ове године заједничким радом спровели смо неколико јавних
радова, попут Помоћи у кући, по коме су ангажоване геронтодомаћице на пружању помоћи старијим суграђанима. Слични пројекти ће
бити реализовани и у 2018. години, кроз концепт суфинансирања, што
ће смањити стопу незапослености у Земуну“, рекао је Матић.

МЛАДОСТ И КРЕАТИВНОСТ
Ана и Милош заједно су дошли на сајам. Њих двоје заједно су
били и у средњој школи. Ана је уписала економију али жели да
промени професију.
„Хтела бих да радим како бих скупила новац за школарину, јер
желим да упишем други факултет. До сада сам радила на промоцијама, у бутицима и пекарама. Не желим да ме родитељи финансирају, желим да сама зарађујујем”, каже Ана.
Милош је такође радио различите послове, углавном у трговини,
а сада би желео да ради нешто где ће моћи да испољи своју креативност. Иако нема завршен факултет, верује да послодавци цене
рад и залагање више него формално образовање.

ТЕШКО ДО КВАЛИТЕТНИХ РАДНИКА
Бројне реномиране фирме представиле су кадровске потребе.
Тако је „Тргоцентар“ д.о.о. („Скроз добра пекара“) понудио посао
за 50 продаваца, 30 пица-мајстора и 30 пекача. Потребни су им
и кувари, пекари, помоћни радници у ресторану, хигијеничари и
магационери у производњи, укупно 200 радника. „Меркатор С“
д.о.о. тражи 70 продаваца, 20 магацинских радника, 20 месара, 5
возача. Велики број радника тражила је и фирма Workforce Human
Resource d.o.o.
Понуда је била разнолика, од оператера на ЦНЦ машинама и
радника у производњи колача, до оператера у кол-центру, конобара, виљушкариста.
На штанду Јахтинг клуба „Кеј“ рекли су нам да су у сталној потрази за добрим радницима.
„Људи дођу и брзо одустану. Између добре плате и лакшег посла, наши радници се пре опредељују за ово друго“, кажу у Клубу
„Кеј“. Ова фирма је на сајму тражила 22 радника, и то за позиције
менаџера продаје, промотера, кувара и помоћног кувара, затим
конобаре, спремачицу, домара, управљаче моторним чамцем и
заповедника брода.
„Ернест и Јанг“ је тражио 14 практиканата, и то у одељењима
ревизије, ИТ, консалтинга, администрације и техничких послова,
за маркетинг и развој. Како су нам у овој фирми рекли, најбољи
практиканти имаће прилику да заснују стални радни однос.

Бесплатна публикација о запошљавању

АНКЕТА ПОСЛОДАВАЦА 2017
Национална служба за запошљавање (НСЗ) од 22. новембра
спроводи „Анкету послодаваца 2017“, у циљу континуираног
праћења потреба тржишта рада. Овогодишња анкета је седма
заредом и њоме ће бити обухваћено око 5.000 послодаваца из
свих области рада.
Анкетари НСЗ интервјуисаће у наредних месец дана послодавце широм Србије о њиховим плановима запошљавања, неопходним вештинама и знањима које потенцијални запослени треба да
поседују. Резултат, као и у случају претходних анкета, користиће
се за процењивање ситуације на тржишту рада, за усклађивање
услуга и мера које пружа НСЗ са потребама привреде, као и за побољшање квалитета наших услуга. Сврха Анкете послодаваца је и
идентификација дефицитарних занимања у свим регионима, као и
по привредним секторима. Добијене информације биће од значаја
за НСЗ, образовне институције и за саме послодавце.
Висок ниво учешћа компанија у истраживању је од кључног значаја. Без сарадње малих, средњих и великих компанија са НСЗ,
амбициозни резултати, који су од користи за цело друштво, можда неће бити постигнути. Само заједничким радом допринећемо
сагледавању реалних потреба и даљем развоју тржишта рада у
Србији.
Заменик директора Националне службе за запошљавање Драган
Сикимић истакао је да је пад стопе незапослености резултат заједничких напора и сарадње локалних самоуправа, Националне службе
за запошљавање и послодаваца.
„Национална служба за запошљавање посебну пажњу посвећује
сарадњи са послодавцима, тако што анкетирамо њихове кадровске
потребе и након анализе података добијених на тај начин планирамо
своје даље активности“, рекао је заменик директора НСЗ. Сикимић је
нагласио и да је велики број слободних радних места најбољи показатељ успеха реформи које већ неколико година спроводи Влада Републике Србије. Изузетни напори резултирали су знатним повећањем
броја страних инвестиција у нашој земљи, оживљавањем привреде и
повећаним бројем реалних радних места.
Заменик директора београдске филијале НСЗ Синиша Кнежевић
позвао је све локалне самоуправе и послодавце на територији града Београда да и убудуће сарађују са Националном службом за запошљавање на програмима и мерама које ће НСЗ и наредне године
спроводити.
Девети земунски сајам, упркос лошим временским условима,
посетио је велики број заинтересованих грађана, а фирме су биле задовољне организацијом догађаја, и што је још важније, квалитетом
Весна Пауновић
кандидата који су се пријављивали.
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Останак младих у Србији је приоритет

ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА

У оквиру обележавања пет година од покретања НИС-овог програма за сарадњу
са научним и образовним институцијама одржана панел дискусија „Подршка
младим талентима у Србији – немогућа мисија, да или не?“

E

XIT фондација и компанија НИС 4. децембра су у Београду, у
свечаној сали АКУД „Лола“, организовале панел дискусију на
тему „Подршка младим талентима у Србији – немогућа мисија, да или не“. Панел је организован у склопу обележавања
пет година од покретања НИС-овог програма за сарадњу са научним
и образовним институцијама „Енергија знања“.
Тим поводом Кирил Тјурдењев, генерални директор компаније
НИС, уручио је проректорима Београдског и Новосадског универзитета захвалнице у име успешне дугогодишње сарадње.
„Успешни су разумели да је најважнији део одрживог развоја
улагање у људе. Задовољство је водити компанију у чијој је стратегији већ пет година Енергија знања“, рекао је Тјурдењев.

(Не)могућа мисија
„Још је веће задовољство радити са младим колегама који су у
НИС дошли управо кроз тај програм. Са наше тачке гледишта, могућност да се млади стручњаци образују и усавршавају у свету, али да
се врате у своју земљу и имају право запослење – јесте сасвим могућа
мисија. Зато је ово права инвестиција и зато је НИС овде да вам у томе
помогне. Енергија знања је енергент који најбоље покреће успех“, нагласио је Тјурдењев.
На панелу посвећеном унапређењу услова за останак младих
талената у Србији су говорили: Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, Иван Петровић, председник УО EXIT
фондације, Снежана Лакићевић, саветница директора Функције за
организациона питања за сарадњу са научним и образовним институцијама Нафтне индустрије Србије, Мирко Топалски, оснивач и ЦЕО
компаније „Eipix“ Нови Сад – водећег светског произвођача HOPA видео-игара, Коста Јовановић, научник у области роботике и добитник
„Youth Heroes“ награде 2015. године у области образовања и науке и
Марко Ванић, стипендиста НИС-а. Домаћин дискусије је био Жарко
Малиновић из Привредне коморе Србије.
Циљ организатора је био да се на овај начин покрене дијалог и
пронађу системска решења која ће да допринесу останку младих у
Србији, као и повратку оних који су стекли знање и праксу у иностранству. Ово је почетак дугорочне заједничке акције EXIT-а и НИС-а да се
унапреде услови за останак младих талената у Србији, што би допринело њеном убрзаном развоју.

Многи се и врате
Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, похвалио је компанију НИС због улагања у образовање и позвао
друге компаније да следе тај пример.
„Многи наши истраживачи и научници се након усавршавања
у иностранству враћају у Србију. Наш је циљ да таквих примера
буде што више. Чињеница да ће буџет Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2018. години бити много већи говори
о приоритетима Владе Републике Србије. Како бисмо ухватили
корак са четвртом технолошком револуцијом учинили смо велике
ствари, од увођења информатике као обавезног предмета у петом
разреду основне школе, преко нових одељења за надарене за информатику у гимназијама и повећања квота за ИТ студије, па до
опремања школа информатичком опремом. Следеће године у процес дигитализације биће уложено чак 70 милиона евра“, изјавио
је Шарчевић.

Youth Heroes
Иван Петровић, председник УО EXIT фондације, овом приликом
је истакао: „У 21. веку кључна ствар за све државе и градове је како
привући и задржати младе таленте који су мотор целог друштва. И
вечерас, и током протекле две деценије, показали смо бројне примере
како је могуће окупити младе таленте и направити светски резултат
у Србији. Нека то буде почетак ширег системског процеса за подршку
и очување младих талената у земљи. EXIT фондација у сарадњи са
компанијом НИС наставиће да ради на овом циљу кроз пројекат Youth
Heroes“.
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ДО УСПЕХА - ЗАЈЕДНО!
У оквиру пилот пројекта „До успеха заједно“ одржана је трећа
обука за волонтере едукаторе, професоре физичког, координаторе и директоре школа. Обуку су реализовале Биљана Лајовић,
Ирена Мучибабић и Миља Кривокућа из Групе за превенцију насиља Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Пилот пројекат „До успеха заједно“ реализују Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља
Републике Србије и Министарство омладине и спорта у четири
основне школе у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, уз
подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и израелске амбасаде.
Циљ пројекта је да се кроз спортске и едукативне активности
креира средина у којој ученици развијају поштовање и разумевање, свест о значају учења и здравих животних стилова и да се
на тај начин превенирају различити облици антисоцијалног понашања, укључујући злоупотребу дрога, насиље, дискриминацију…
Посебан акценат током ове обуке стављен је на превенцију насиља кроз комуникацију и развијање здравих стилова живота.
Снежана Лакићевић, саветница директора Функције за организациона питања за сарадњу са научним и образовним институцијама НИС-а, рекла је: „Када смо у НИС-у пре пет година покренули
Енергију знања учинили смо то верујући да су млади, знање и наука
покретач онога чему тежимо као компанија. Такође, веровали смо
да можемо допринети стварању бољих услова у образовању, подстицању и подршци онима који желе више, који сањају знање и вредно
на томе раде. Посвећеност покреће на акцију. Акција води ка остварењу планова, а наш план је да створимо услове да најбољи остану
у Србији, да овде заједно са свим другим чиниоцима створимо амбијент који ће им омогућити напредак, усавршавање, рад на себи,
али и добар живот и стварање породице. На делу смо доказали да се
може остварити планирано. Прве генерације наших стипендиста већ
раде у НИС-у, стварају и напредују, а наредне генерације долазе. Поносни смо на њих јер су они енергија која ће донети бољитак и НИС-у
и целом нашем друштву“.
Компанија НИС је путем програма „Заједници заједно“ у 2016.
години подржала реконструкцију велелепног здања АКУД „Лола“.
Весна Пауновић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Предузетничка прича

БЕЛИ ЛУК У НОВОМ ОДЕЛУ
Ово је прича о младој предузетници Ивани Станковић, која је од сјајне идеје направила бум
на тржишту Србије. Само ако вам кажемо да уз помоћ посебне машине бели лук боји у црно,
мења му укус и својства набоље, биће вам јасно колико је њена идеја необична

Е

гзотичног изгледа и специфичног укуса црни бели лук брзо је пронашао пут
до потрошача, а предност му је и што
је здравији од обичног лука, јер се током процеса производње - ферментације у
њему значајно повећава ниво антиоксиданса
и угљених хидрата.
Свима је добро познато да бели лук у
народу важи за природни антибиотик, али
је изузетно јаког укуса и мириса. Његова
„унапређена“ верзија нема тако резак мирис,
слаткастог је укуса и може да се користи и
у сланим и слатким јелима. „Black look“ је
јединствен производ на нашем тржишту, а
у свету је веома цењен као специјални састојак врхунских кувара. Управо га је у ресторану у Паризу и окусила наша саговорница
Ивана Станковић и решила да га представи
у Србији. Развојна агенција Србије подржала
је њену идеју, купила је специјалну машину
за ферментацију и одважно кренула у предузетничке воде.
Питали смо је да нам исприча причу
о својој идеји и бизнису, колико се у Србији
прихватају нове ствари, какви су јој планови? Ивана каже да је још увек на почетку, али
улазак у свет предузетништва види као веома узбудљив процес, а жеља јој је да њен производ буде доступан што већем броју људи.
Када и како се родила идеја да правите црни бели лук?
Пре неколико година, док сам се бавила
потпуно другачијим послом и доста путовала по свету обрела сам се у Паризу. У једном
ресторану први пут сам пробала црни бели
лук и много ми се допао. Ту се родила идеја.
Како сте идеју реализовали и направили бизнис?
Идеју сам реализовала уз помоћ Развојне агенције Србије и Регионалне агенције за
развој. Поред материјалних подстицаја за
стартап од њих сам добила и подршку у виду
едукације. Прошла сам обуку писања бизнис
плана, одбранила га пред комисијом, чим су
ми одобрили средства почела сам да радим.
Како је било у почетку, да ли је било
страха од неизвесности?
Страх сам превазишла одмах по уласку
на тржиште, али сматрам да сам и даље на

ПОТПУНО ПРИРОДНО
Бели лук црне боје настаје ферментацијом целе главице белог лука у влажном
и контролисаном окружењу, на температури од 60 до 80 степени Целзијусових
током 60 дана. Сам процес се одвија
потпуно природно, без адитива или конзерванса. Шећер и аминокиселине током
ферментације производе меланоидин тамну супстанцу одговорну за црну боју, а
осим боје, бели лук мења укус и текстуру
и изгуби љутину и горчину.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ МЛАДОСТИ
Бројне медицинске студије спроведене у САД и Јапану сведоче о здравственим бенефитима црног белог лука, наглашавајући пре свега чињеницу да садржи најмање два пута више
антиоксиданата од обичног белог лука. Овај лук стимулише имуни систем, стабилизује крвни притисак и сматрају га чуварем енергије младости. Интересантно је да се током природног процеса - ферментације бели лук претвара визуелно у црни цвет, задржавајући шећере.
Он тако постаје сладак као карамела, па се од њега могу правити сирупи или слатко. Може
се користити и као сиров, али и као додатак риби, тестенини, месу или поврћу.
почетку. Из мог искуства могу да кажем да
је започињање сопственог посла и улазак у
свет предузетништва један веома узбудљив
процесс. Ту све зависи од нас самих и од
наше ангажованости.
Како су људи чули за црни бели лук
и какве су биле реакције на нешто потпуно ново и другачије на тржишту?
За мене је најважније било да на прави начин едукујем потрошаче и упознам их
са мојим производом, баш због тога што је
нешто потпуно ново код нас. Схватила сам да
људи воле нове ствари, код црног белог лука
им се посебно допада што је задржао сва добра својства обичног, а нема непријатан мирис.
Какав је процес настанка?
То је дуг процес и траје око месец и по
дана. Свеже главице се остављају у ферментатор и без икаквих додатака лук промени
структуру и боју, али задржава сва добра
својства.
Имате ли сарадњу са ресторанима и
куварима у Београду?
Кувари који имају искуства из ресторана у иностранству углавном су упознати са
овим производом и воле да га користе у при-

преми различитих јела. Од ресторана у Београду, за сада се црни бели лук може пробати
у „Мадери“, али се надам сарадњи и са другим ресторанима који буду заинтересовани.
Како можемо да користимо црни
бели лук?
Најукуснији је када се дода пред крај
спремања јела. Лепо се слаже када се дода у
потаж од бундеве, а такође месу даје фантастичан укус када га пред крај печења премажемо њиме. Често га користе и као додатак
салатама, пастама или рижоту.
Где може да се купи и какви су планови?
У Београду може да се нађе у многим
продавницама здраве хране, а однедавно је
производ доступан и у маркетима у Новом
Саду и Великом Градишту. Моја жеља је да
црни бели лук буде доступан што већем броју
потрошача и надам се сарадњи са већим ланцима маркета.
Ивана Станковић је знала да ће производ
који се на овим просторима обилато користи
у исхрани - бели лук, наћи своје место и привући пажњу сладокусаца и оних који воле да
експериментишу са храном и у другачијем
облику. Била је у праву!
Јелена Бајевић
13.12.2017. | Број 755 |
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Иновативно предузетништво

PET GUARDS ТИМ - ИДЕАЛНИ ЧУВАРИ
Имате кућног љубимца или само волите животиње? Обавезно посетите њихов сајт,
можда решите неки од горућих проблема свих власника. Такође, можда је управо ово нови
вид зараде у коме можете спојити уживање и корист

П

од слоганом „Прикључи се!“, Сосијете женерал банка кроз
платформу „Генератор“ прикупља и бира 40 иновативних,
изводљивих и одрживих предузетничких пројеката без обзира на делатност. У години када Сосијете женерал обележава
јубилеј – 40 година откако је отворила своје прво представништво у
Београду, банка на овај начин жели да подржи предузетничке пројекте који ће генерисати даљи развој иновација. Главна новчана награда
је милион динара, а награда публике 500.000 динара. Овогодишњи
победник по гласовима публике је пројекат Pet Guards.
Pet Guards тим је један од оних који су постали део треће генарације станара и већ неколико месеци развијају свој пројекат у оквиру
програма ICT Hub.
Имате кућног љубимца или само волите животиње? Обавезно
посетите њихов сајт, можда решите неки од горућих проблема свих
власника. Такође, можда је управо ово нови вид зараде у коме можете
спојити уживање и корист.
Ко је главни кривац за ову идеју?
Главни кривци су наши пријатељи, тачније пар из Београда који
у лето 2015. године није отишао на море. Зашто је њихов неодлазак
нама битан? Њихов аранжман је пропао зато што нису имали коме
да оставе пса за кога су везани као за члана породице. Након тог случаја приметили смо да је много људи у Београду везано за стан, јер
не могу да пронађу одговарајућег чувара за љубимца. Тај проблем
решавамо нашом платформом Petguards.rs, где сви људи који имају
овакав проблем брзо и лако могу да изаберу неког од наших чувара и
резервишу чување, шетњу или другу услугу.
У тиму су као оснивачи Стефан Вукобрат и Владимир Станковић,
студенти ФОН-а и заљубљеници у стартапе. Наше улоге су веома
широке и флексибилне, те укључују бизнис део, израду платформе,
маркетинг, логистику, и наравно - кување кафе, као у сваком стартапу. Како смо расли, било је потребе да се тим прошири, па су сада
са нама Милена Милутиновић, која је задужена за наш блог, затим
Срђан Стојадиновић, одговоран за друштвене мреже и Јован Бојовић
који нам помаже у маркетингу.
На који начин је цео програм додатно оснажио ваш тим?
Сам улазак међу одабране нас је оснажио и дао нам потврду
да оно у шта смо уложили време и енергију вреди. У програму смо
упознали људе сличне нама и схватили да нисмо сами у проблемима
са којима се свакодневно сусрећемо. Са сваким новим ментором и
предавањем коцкице су се склапале, открили смо где су нам слабости, а шта су наше предности и тиме ојачали тим.
Колико менторство и подршка значе на самом почетку?
У почетку има много питања на којa се не зна одговор, поготово
правне природе. Није могуће у студентским данима, када још увек
многи од нас нису ни радили у компанијама, поготово стартaпима,
знати све те ствари око покретања компаније. Ту ступају на сцену
ментори и од њихових квалитетних усмерења зависи и до које фазе
ће стартап стићи. Очекивања су испуњена, поготово на радионицама
један на један, где смо добијали конкретне савете које смо могли да
применимо одмах. Што се неких недостатака тиче, тешко је рећи, јер
смо задовољни досадашњим програмом, али нека буде да бисмо волели да имамо још више савета за решавање конкретних проблема у
Pet guards-у.
Колико већ дуго развијате своју идеју и у којој фази сте тренутно?
Идеју развијамо око годину дана, при чему интензивније од лета
2016. године, када смо освојили друго место на првом SYMORG Startup дану. Тренутно имамо развијену МВП верзију, са којом се даље
развијамо. Ту су и промоција и аквизиција корисника које се паралелно одвијају.
Шта је још потребно да ваш стартап и пројекат на ком радите постане оно чега се прво сете сви који имају љубимца
кога понекад мора неко други да причува?
Потребно је да будемо присутни у животима потенцијалних корисника. Кроз друштвене мреже занимљивим и корисним садржајем
покушавамо да употпунимо дане свим заљубљеницима у животиње.
Потребно је да кроз офлајн канале приближимо нашу идеју као замену за пансионе, који свакако нису најбоља опција ни за једну жи-
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НИНЏЕ НА ВЕБУ
Још један занимљив пројекат који је изазвао велику пажњу
пратилаца „Бизнис генератора“ је прва и једина карате игра на
свету - „Карате До“, намењена свим мобилним платформама. Као
карактери/хероји у игри се налазе прави каратисти, најбољи светски борци у овом спорту, који ће представљати своје земље на
предстојећим Олимпијским играма у Токију.
Карате у свету тренира 100 милиона људи, од чега је чак 15
милиона активних такмичара, а овај спорт је уврштен и у програм
Олимпијских игара 2020. године. Упркос томе, медијска пажња је
јако мала, а „Карате До“ има прилику да то промени кроз мало
другачији канал - игру која ће бити занимљива и људима који се
никада не би сусрели са каратеом.
вотињу, јер пажња коју наш чувар усмери на љубимца не може да се
пореди са оном коју љубимац добија у групном третману. Пре свега
тога потребно је остварити поверење са корисницима, јер је ово веома
осетљива област и добар део корисника долази по препоруци, због
тога доста улажемо у односе са корисницима.
Ко су идеални чувари? Шта каже искуство?
Идеалан чувар мора имати страст и љубав према животињама
као први услов да би се бавио овим послом. Оно што је још битније
јесте да има професионалност, јер само љубав није довољна, пошто се
у нашем послу грешке не толеришу.
Колико је тема остављања љубимаца осетљива, уверили смо се
када смо спороводили анкету по парковима. На питање да ли бисте
оставили пса на чување приликом путовања, један господин нам је
рекао: „Пре бих ти оставио ово дете (показавши на дете које било поред њега) него пса“.
Шта је неки наредни ваш корак, а шта циљ на хоризонту?
Наредни кораци су привлачење нових корисника и ширење базе
чувара, као и појачана промоција. У будућности желимо да будемо
синоним за сигурно чување љубимаца, прво у Београду, а након тога
у осталим већим градовма, па и осталим државама у окружењу.
Извор: Бизнис генератор
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Социјално предузетништво за економско оснаживање жена

ШТА ПОСЛЕ СИГУРНЕ КУЋЕ

Поводом „16 дана активизма против насиља над женама” сомборска Сигурна кућа
организовала је форум чији је циљ био подизање нивоа свести о важности економског
оснаживања жена код привредних субјеката у Западнобачком округу

Н

а скупу у сали Регионалне привредне коморе Сомбор окупили су се бројни учесници, представнице удружења жена,
хуманитарних организација, институција и установа које се
баве жртвама породичног насиља. Главни акценат стављен
је на решавање егзистенцијалних проблема са којима се сусрећу
жене жртве породичног насиља.
Учеснике скупа најпре је поздравио председник РПК Сомбор
Зоран Булатовић, као и Тамара Савовић из сомборске Сигурне куће,
која је најавила да ће наредне године уз подршку те установе бити
регистровано такозвано социјално предузеће, кроз које ће жене имати прилику да покрену сопствени бизнис. Тамара Савовић је позвала
привреднике из Сомбора и околине да пруже подршку тој идеји, јер
је, како је казала, за успешно пословање социјалних предузетница
потребан и почетни капитал.
Догађају је присуствовао и први секретар и заменик шефа мисије
Амбасаде Аустралије у Србији Глен Морисон, који је истакао да амбасада на више начина помаже програме за економско оснаживање
жена које су претрпеле породично насиље.
„У Аустралији и у оквиру наших амбасада имамо људе који се
посебно баве женским правима и женским предузетништвом. Сматрамо да се проблеми жена које су биле жртве породичног насиља
морају решавати системски, а не од случаја до случаја. Према истраживањима спроведеним у Аустралији, свака трећа жена имала је
неко искуство са породичним насиљем, свака четврта га је искусила
лично, док је чак 35 одсто абориџинских жена било жртва насиља у
породици. Тај проценат је још већи у области Пацифика и на Папуа
Новој Гвинеји и то је један од разлога зашто тако снажно подржавамо
борбу против насиља над женама“, рекао је Глен Морисон.

Био Идеа
Један од успешних модела за економско оснаживање жена жртава породичног насиља у Србији успоставило је Удружење „Био идеа”,
које се бави производњом сапуна од природних сировина, чији рад је
представила председница удружења Санида Кларић.
„Наша франшиза производње сапуна од природних сировина је
бесплатна, дајемо готову и тестирану рецептуру, која има потребне
сертификате и испитивања за територију Србије. Франшиза подразумева и узајамну помоћ између различитих радионица за израду сапуна, али се очекује и одређен обим производње, како би цео систем
могао успешно да функционише“, објаснила је Санида Кларић. Она је
казала да сапуни из „Био Идеа” радионица доспевају у разна места
у Србији, а неке компаније их ангажују за израду посебних промотивних сапуна у брендираном, корпоративном паковању. Неке врсте
сапуна се услужно производе за мање домаће козметичке компаније,
које их после стављају у промет као сопствени производ, али са ознаком „Био Идее”, која гарантује квалитет.
„Наравно, поред овога тражимо и друге моделе економског оснаживања жена, па се у Бачком Моноштору, на пример, показала потреба за бригом о старима, што би жене чија је егзистенција због насиља
у породици угрожена могле да раде. Почели смо да организујемо ту
врсту помоћи старима у Бачком Моноштору и мислим да ће тај пројекат бити успешан“, казала је Санида Кларић и додала да „Био Идеа”
тренутно има 10 радионица у више места, које запошљавају 28 особа.

Пословне идеје и стваралаштво
У пчеларској породици Перишкић, али и у Етно-кући „Мали бодрог“, за жене ће у наредних годину дана бити посла. Ово је први корак ка њиховој економској самосталности.
„Већ не стижем да радим и код пчела и медењаке. Сад сам кренула уз Санидину помоћ и сапуне, који би били на бази пчелињих
производа“, каже Аница Перишкић.
„Већ имамо потписане уговоре о малим франшизним радионицама у Бачком Моноштору са две наше сараднице. Битно је да ће оне
са својим колегиницама, пријатељицама из других сеоских подручја,
помоћи да се укључе и да постану социјалне предузетнице“, каже Санида Кларић.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗА ДОБРОБИТ ДРУШТВА У ЦЕЛИНИ
Према Републичком заводу за статистику, у Србији послује близу
1.200 социјалних предузећа, од чега највише задруга (65,6%) и удружења грађана (23,7%). У социјалним предузећима запослено је
око 10 хиљада лица, а ангажују и око 20 хиљада волонтера. Скоро
17% запослених у сектору социјалних предузећа су лица из угрожених група.
Кроз друштвено или социјално предузетништво на иновативан
и креативан начин решавају се различити економски, образовни,
здравствени и еколошки проблеми у заједници кроз рад запослених - удруживањем и коришћењем одрживих бизнис модела.
Друштвени бизнис послује са идејом да кроз зараду коју оствари путем продаје производа или услуга испуни јасну социјалну
мисију. Из тог разлога, социјална предузећа поред значаја који
имају за развој привреде Србије имају изузетно важну друштвену
улогу у решавању социјалних питања и велики утицај на друштво
у целини. Као таква, она се суочавају и са најизазовнијим проблемима нашег времена. Поред тога, значај оваквих предузећа и
удружења се, пре свега, огледа и кроз запошљавање особа које
спадају у рањиве групе и њихово укључивање у заједницу (старија
популација, мањине, особе са инвалидитетом, жртве насиља и трговине људима, итд.), као и решавањем друштвеног или еколошког проблема на неуобичајен и иновативан начин.
„Пуног срца сам се прикључила овој франшизи и настојим да
кроз моју етно-кућу запошљавам жене које желе са својим лепим
идејама да помогну женском стваралаштву“, каже Јелисавета Бешењи, из Етно-куће „Мали Бодрог“.
„Циљ данашњег форума је подизање нивоа свести о важности
економског оснаживања жена код привредних субјеката у Западнобачком округу, у циљу стварања кохезије у друштвеној заједници“,
каже Тамара Савовић, руководилац Сигурне куће града Сомбора.
„Морамо их економски ојачати, а да би то све урадили имамо
механизме, то је јачање социјалног предузетништва кроз могућности
едукације, кроз могућности приближавања финансијских средства“,
каже Зоран Булатовић, директор РПК Сомбор.
Пројекат социјалног предузетништва у Бачком Моноштору финансијски је подржала Амбасада Аустралије у Србији.
13.12.2017. | Број 755 |
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Реализација пројекта ЕУ у Моравичком округу

ОБУКЕ ЗА ТРЖИШТЕ РАДА

Кроз два циклуса спроведене су обуке за шиваче, геронтодомаћице, енглески и немачки
језик, као и основна информатичка обука. У меру је укључено 130 лица са евиденције у
Чачку, Ивањици, Горњем Милановцу и Лучанима
Директор Филијале Чачак НСЗ Саша Обрадовић уручио је сертификате
полазницама другог циклуса обуке за немачки језик - почетни ниво, у Гучи.
Филијала Чачак је у 2017. години успешно реализовала планиране обуке за тржиште рада које представљају наставак реализације
активности у оквиру пројеката финансираних из програма ИПА:
„Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ ЕУ ИПА 2012. Кроз два циклуса спроведене су обуке за
шиваче, геронтодомаћице, енглески и немачки језик, као и основна
информатичка обука. У меру је укључено 130 лица са евиденције у
Чачку, Ивањици, Горњем Милановцу и Лучанима. Обуке су трајале од
једног до три месеца, а приоритет за укључивање имала су лица која
су на евиденцији дуже од 12 месеци.
Последња реализована обука из овог пројекта је обука за немачки језик у Гучи. Полазница Ана Ружић, инжењер менаџмента, сматра
да ће јој стечено знање из немачког језика бити значајно у будућем
професионалном раду. Драгана Милинковић, туристички техничар,
верује да ће имати прилику и да стечено знање примени у време
познате сајамске манифестације Сабор трубача, када долази велики
број посетилаца из иностранства.
Посебну пажњу привукле су и једномесечне обуке за геронтодомаћице. Циљ обуке је стицање стручних компетенција, потребних знања и
вештина, као што су: познавање и примена основних принципа социјалне
заштите и радне етике, препознавање и разумевање потреба корисника
услуга, тј. старих лица, помоћ приликом узимања потребних лекова, пружање прве помоћи, личне неге старих у кућном окружењу - одржавање ли-

чне хигијене, помоћи при исхрани, набавци намирница и припреми хране,
одржавању доброг и стабилног стања особе о којој брину.
Незапослени су показали велико интересовање и за обуке за шиваче, имајући у виду чињеницу да на тржишту рада постоји потреба
за запошљавањем нових радника на овим пословима.
Директор Филијале Чачак НСЗ Саша Обрадовић је истакао значај континуираног усавршавања и стицања нових знања и вештина.
Пројекти који су финансирани из ИПА фондова омогућавају великом
броју незапослених да стекну нова знања или усаврше постојећа и
тиме повећају своју конкурентност на тржишту рада.
Ана Дојчиловић

Нови циклус обука за особе са инвалидитетом у Крагујевцу

УПОРНОСТ ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВ ЗА ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ
Поједине полазнице сматрају да ће им знања која ће у наредном периоду стећи помоћи у
покретању сопственог посла, док друге ово више виде као могућност додатне зараде,
али све се слажу да им је обука и те како корисна

Крагујевачка филијала Националне службе за запошљавање започела је циклус обука за незапослене особе са инвалидитетом у складу
са потребама тржишта рада. Прва у низу обука које ће бити реализоване је обука за маникире и педикире, у оквиру које ће нова знања и
вештине стећи десетак незапослених особа са инвалидитетом.
Обука је бесплатна, а трајаће 60 школских часова, сваког радног дана по четири сата. Будући маникири и педикири имају право на надокнаду трошкова превоза, као и на осигурање у случају повреде на раду и професионалног обољења.
„Током трајања обуке полазници имају право на новчану помоћ, која се добија на основу присуства и износи 20 процената од републичког
просека, што је око 6.000 динара у односу на број дана обуке. Полазницима се рефундирају и трошкови превоза до неопорезивог дела, који
је негде око 3.725 динара у овом моменту, па укупна сума буде између 9 и 10 хиљада динара”, каже је Виолета Димитријевић, организатор
образовања одраслих у НСЗ.
У козметичком салону „Магнолија“, у коме се организује обука, полазницима је на располагању сва неопходна опрема. Власница овог
салона, која је и до сада учествовала у сличним програмима, истиче да је упорност основни предуслов за постизање добрих резултата.
„Моја сарадња са Националном службом траје већ деценијама, од мог самозапошљавања, па надаље. Ово нам је друга обука коју радимо.
Обука за педикир и маникир занимање траје два месеца. Две недеље полазнице имају теоријску наставу, а 6 недеља практичну”, каже Сузана
Станковић, власница козметичког салона „Магнолија“ и додаје да је као и увек до сада за обуку владало велико интересовање.
Поједине полазнице сматрају да ће им знања која ће у наредном периоду стећи помоћи у покретању сопственог посла, док друге ово више
виде као могућност додатне зараде, али све се слажу да им је обука и те како корисна.
Крагујевачка филијала Националне службе за запошљавање организоваће до краја године још пет обука намењених различитим категоријама незапослених.

Субвенције за запошљавање

А у Книћу су прошле недеље потписани уговори са корисницима субвенција намењених за подршку запошљавању. По овом програму 38
особа са евиденције Националне службе за запошљавање добиће посао. Средства за реализацију пројекта, у износу од 16 милиона динара, обезбедили су Општина Кнић и Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије. По јавном
позиву Општине Кнић одобрено је 38 субвенција привредницима за запошљавање особа са евиденције Националне службе. Међу онима који ће
бити запослени највише је жена - 26, док је 20 особа млађих од 30 година. Послодавци су у обавези да са лицима потпишу уговоре на неодређено
време. Укупна вредност пројекта је 16 милиона динара. Средства у износу од 12 милиона динара обезбедио је Кабинет министра без портфеља за
демографију и популациону политику Републике Србије, док је Општина Кнић у реализацији овог пројекта учествовала са четири милиона динара. Поред челника ове општине и послодаваца, односно корисника субвенција, потписивању уговора присуствовала су и лица која се запошљавају
по овом програму. Представници општине очекују да ће овакве мере подршке привреди повећати економску моћ породица и допринети рађању
на подручју Кнића.
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Закон који се чека већ четири године

ПОДСТИЦАЈ РАЂАЊУ
Доношењем новог Закона о финансијској подршци породици са децом требало би да
се регулише, пре свега, директна исплата породиљских накнада, накнада женама
пољопривредницама, родитељски додатак, али и накнада породиљама ангажованим по
основу ауторског уговора и уговора о раду, које према важећем закону немају ово право

И

змене Закона о финансијској подршци породици са децом
чекају се од 2014. године, када су грађанска удружења иницирала промене. Закон се усвајао крајем 2014, 2015, 2016 и
сада 2017. године.
Најважније новине које доноси предложени закон је проширен
обухват жена које имају право на породиљски додатак као и повећање једнократне помоћи за прво дете са 39.000 на 100.000 динара.
Право на породиљски додатак имаће и жене ангажоване по уговору
о делу и уговору о привременим и повременим пословима, предузетнице и пољопривреднице, које до сада нису имале то право, што ће
можда бити додатни разлог да се одлуче на рађање.
Текст овог законског акта, који је био приведен крају у мандату
претходне Владе Србије, у међувремену је значајно коригован, и сада
је према оцени професорке др Славице Ђукић Дејановић, министарке без портфеља задужене за демографију и популациону политику,
много пронаталитетнији него у првој верзији.
Право на накнаду имаће и мајка која је у моменту рађања детета
незапослена и није остварила право на новчану накнаду по основу
незапослености. По новом предлогу биће повећана и помоћ за друго,
треће и четврто дете, али у значајно мањем проценту него за прво.
Тренутно се за друго дете исплаћује 154.000, за треће око 277.000, а
за четврто 369.000 динара.
Право на родитељски додатак имаће и страни држављани ако су
стално настањени у Србији, под условом да је дете рођено овде.
„На овом предлогу, разумљиво, највише је радило ресорно Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, али
смо сви консултовани и очекујем да ће овај закон у Скупштини добити велику подршку, можда и бити допуњен још неким добрим ре-

ВИШЕ ПАРА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
Министарка без портфеља задужен за демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић најавила је да ће наредне године за тај ресор бити издвојено 600 милиона динара,
док је прошле године буџет износио 130 милиона динара.
Ђукић Дејановић је гостујући у Дневнику Радио-телевизије Србије (РТС), истакла да је то заиста велико повећање и да постоји
програм за национални ниво активности, али пре свега за локални, уз напомену да мере које се предузимају на државном нивоу
треба да буду пресликане и на локалу.
„Демографски индикатори се мењају на 10 година и све што
сада радимо не може одмах да покаже резултате у смислу драстичних побољшања, али ми евалуирамо мере које примењујемо“,
рекла је Ђукић Дејановић и најавила да ће 2018. година бити година медијске кампање. Поновила је да миграције из Србије неће
бити заустављене потпуно, али ако мањи број људи одлучи да оде,
јер су економски услови бољи, а на томе читава држава ради, има
великих шанси да Србија постане атрактивна за инвеститоре, запошљавање, да радна емиграција буде мања, а да наша дијаспора не буде сваке године већа.
„Жену која доноси одлуку морате мотивисати олакшицама, јер
ако она буде професионално ангажована, жели да напредује, не
можемо очекивати да рађа и свега се одрекне. Она мора имати
бенефите и мислим да се праве добри кораци, имамо Закон о финансијској подршци породици, постојеће законске одредбе, наша
жена је 365 дана на породиљском одсуству, а то одсуство може
узети и отац. Са послодавцима радимо, али желимо много више
да радимо на томе да имају разумевања у усклађивању посла и
родитељства“, закључила је Ђукић Дејановић.

Бесплатна публикација о запошљавању

шењима, јер нам је свима приоритет повећање наталитета“, каже за
„Новости“ министарка Ђукић Дејановић.
„Све сугестије којима је допуњен првобитни предлог су добар
подстицај рађању, нарочито повећање давања за прво дете на 100.000
динара, али ако бих ја лично између предложених требало да се одлучим за најподстицајнију меру, онда је то свакако она којом се жене
са села изједначавају са запосленима. Тиме ће заправо жена са села,
која је стуб породице, први пут бити финансијски подржана да рађа“,
истакла је Славица Ђукић Дејановић.
То ће важити за све породиље из регистрованих пољопривредних домаћинстава, независно од тога на кога је оно регистровано.
Уместо повраћаја ПДВ-а, новим законом предвиђена је једнократна накнада сваком новорођенчету од 5.000 динара. Министарка
Ђукић Дејановић сматра да ће то бити боље и правичније решење
него што је повраћај ПДВ-а.
„Досад смо имали неуједначену ситуацију. Неки су прикупљали рачуне и остваривали право на повраћај ПДВ-а, а други, лично
сам убеђена да су у овој групи били они са највише обавеза, рецимо
самохране мајке, нису за то имали времена. По новом решењу свака
беба ће на рођењу добити 5.000 динара и то је фина подршка породици и има пронаталитетни циљ“, каже министарка.
Нова решења не иду на руку породиљама са изузетно високим
платама, јер ће њима примања за време трудничког и породиљског
одсуства бити смањена. Наиме, закон предвиђа да накнаде за време трудничког и породиљског одсуства са посла буду лимитиране
на пет просечних плата, што је тренутно око 240.500 динара. Новим
решењима предвиђа се да се та месечна давања ограниче на максимално три просечне плате, што би у овом тренутку износило око
144.300 динара.

Пракса на штету породиља
Нови Закон о финансијској подршци породици с децом омогућио
би да се накнаде уплаћују директно породиљама, уместо преко
послодаваца, који потом рефундирају средства од Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Садашња пракса у
првом реду иде на штету породиља, које накнаде добијају са великим
закашњењем. Успорене трансакције су додатно отежане тиме што
послодавци често не поштују закон или пак сами имају проблем да
рефундирају новац од Министарства. Захтев грађанских удружења
да и породиље које су ангажоване по основу ауторског уговора и уговора о раду добију право на родитељски додатак није прихваћен тоВ.П.
ком јавне расправе у јануару прошле године.
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

